
OJ\1206138NL.rtf PE652.508v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement

2019-2024

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

AGRI(2020)0602_1

ONTWERPAGENDA

Buitengewone vergadering

Dinsdag 2 juni 2020, 9.00 - 11.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

2 juni 2020, 9.00 - 10.30 uur

Met deelname op afstand van leden van AGRI, de Raad en de Commissie

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Gedachtewisseling met Johannes Hahn, commissaris voor Begroting en 
Administratie, over het nieuwe MFK-voorstel en het herstelplan na de 
COVID-19-uitbraak met speciale aandacht voor de toekomst van het GBL en de 
landbouwvoorschriften 

2 juni 2020, 10.30 - 11.00 uur

4. Mededelingen van de voorzitter

Opening van de stemprocedure op afstand
De stemming wordt om 11.00 uur geopend en om 12.00 uur gesloten

*** Stemming op afstand ***

Alle leden die deelnemen aan de stemming – zij het in de vergaderzaal van de commissie, zij 
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het vanop afstand – stemmen per e-mail aan de hand van een gedrukt stembiljet.

5. Gedelegeerde verordening van de Commissie tot afwijking, wat het jaar 2020 
betreft, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/891 van de Commissie wat de 
sector groenten en fruit betreft, en van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/449 
van de Commissie wat de wijnsector betreft, in verband met de 
COVID-19-pandemie
AGRI/9/02894

2020/2636(DEA) C(2020)02908

Bevoegd:
AGRI

 Goedkeuring ontwerpresolutie

Geen bezwaar overeenkomstig artikel 111, lid 6: stemming over de aanbeveling voor 
een besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling

6. Gedelegeerde verordening van de Commissie inzake tijdelijke buitengewone 
maatregelen waarbij wordt afgeweken van enkele bepalingen van Verordening 
(EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad om de 
marktverstoring in de sector groenten en fruit en de wijnsector als gevolg van de 
COVID-19-pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen te verhelpen
AGRI/9/02883

2020/2633(DEA) C(2020)02886

Bevoegd:
AGRI

 Goedkeuring ontwerpresolutie

Bezwaar overeenkomstig artikel 111, lid 3: stemming over de aanbeveling voor een 
ontwerpresolutie om bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling

*** Einde van de stemming op afstand ***

7. Rondvraag

8. Volgende vergaderingen
 11 juni 2020, 9.00 - 11.00 uur en 17.30 - 18.00 uur (Brussel)

* * *
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