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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

AGRI(2020)0602_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Mimořádná schůze

Úterý 2. června 2020, 9:00–11:00

Brusel

Místnost: József Antall (4Q1)

2. června 2020, 9:00–10:30

S účastí na dálku členů výboru AGRI, Rady a Komise

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Výměna názorů s komisařem pro rozpočet a správu Johannesem Hahnem o 
novém návrhu VFR a o plánu oživení po pandemii onemocnění COVID-19 se 
zvláštním zaměřením na budoucí SZP a na záležitosti týkající se zemědělství

2. června 2020, 10:30–11:00

4. Sdělení předsedy
Zahájení hlasování na dálku
Hlasování bude zahájeno v 11:00 a uzavřeno ve 12:00

*** Postup hlasování na dálku ***

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování - ať již jsou přítomni v zasedací místnosti, 
nebo se schůze účastní na dálku - budou hlasovat elektronickou poštou pomocí tištěných 
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hlasovacích lístků a seznamů.

5. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se s ohledem na rok 2020 v 
souvislosti s pandemií COVID-19 stanoví odchylky od nařízení Komise v 
přenesené pravomoci (EU) 2017/891, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, a od 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, pokud jde o odvětví 
vína
AGRI/9/02894

2020/2636(DEA) C(2020)02908

Příslušný výbor:
AGRI

 

 přijetí návrhu usnesení

Nevyslovení námitky podle čl. 111 odst. 6 jednacího řádu: hlasování o doporučení k 
rozhodnutí nevznést námitku k aktu v přenesené pravomoci

6. Nařízení Komise v přenesené pravomoci o dočasných mimořádných opatřeních 
odchylujících se od některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny 
a v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými
AGRI/9/02883

2020/2633(DEA) C(2020)02886

Příslušný výbor:
AGRI

 

 přijetí návrhu usnesení

Námitka podle čl. 111 odst. 3 jednacího řádu: hlasování o návrhu usnesení 
obsahujícím námitky proti aktu v přenesené pravomoci

*** Konec hlasování na dálku ***

7. Různé

8. Příští schůze
 11. června 2020, 9:00–11:00 a 17:30–18:00 (Brusel)

* * *


