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Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

AGRI(2020)0526_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Mimořádná schůze
Úterý 26. května 2020, 10:00–12:00
Brusel, Místnost: József Antall (4Q2)
Úterý 26. května 2020, 18:00–18:45
Brusel, Místnost: József Antall (6Q2)

26. května 2020, 10:00–11:00
S účastí na dálku členů výboru AGRI, Rady a Komise
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedy
Zahájení hlasování na dálku
Hlasování bude zahájeno v 10:15 a uzavřeno ve 12:30.
*** Postup hlasování na dálku ***
Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať už jsou přítomni v zasedací místnosti, nebo se schůze účastní na dálku, budou hlasovat elektronickou poštou pomocí tištěných hlasovacích lístků a seznamů.
3.	Úloha EU v ochraně a obnově světových lesů
AGRI/9/01953
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Zpravodaj:

Juozas Olekas (S&D)
PA – PE648.361v01-00
AM – PE650.344v01-00
Příslušný výbor:

ENVI*
Stanislav Polčák (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
*** Konec hlasování na dálku ***
4.	Výměna názorů s generálním ředitelem GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) Wolfgangem Burtscherem
* * *
26. května 2020, 11:00–12:00  (neveřejná)
5.	Schůze koordinátorů
* * *
26. května 2020, 18:00–18:45
6.	Sdělení předsedy
Oznámení výsledků hlasování
Zahájení postupu hlasování na dálku týkajícího se konečného hlasování o stanovisku v pozměněném znění
Hlasování bude zahájeno v 18:05 a uzavřeno v 19:00.
*** Postup hlasování na dálku ***
7.	Úloha EU v ochraně a obnově světových lesů
AGRI/9/01953
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Zpravodaj:

Juozas Olekas (S&D)
PA – PE648.361v01-00
AM – PE650.344v01-00
Příslušný výbor:

ENVI*
Stanislav Polčák (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
*** Konec hlasování na dálku ***
8.	Přechodná ustanovení pro podporu z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021
AGRI/9/01803
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Zpravodajka:

Elsi Katainen (Renew)

Příslušný výbor:

AGRI


Stanoviska:

DEVE
rozhodnutí: bez stanoviska


BUDG
Johan Van Overtveldt (ECR)
AL – PE644.725v03-00

CONT
rozhodnutí: bez stanoviska


ENVI
rozhodnutí: bez stanoviska


REGI
Herbert Dorfmann (PPE)
AD – PE646.963v04-00
AM – PE648.430v01-00
 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)
9.	Různé
10.	Příští schůze
	2. června 2020, 9:00–11:00 (Brusel)
* * *

