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Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AGRI(2020)0602_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie nadzwyczajne

Wtorek 2 czerwca 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00

Bruksela

Sala: József Antall (4Q1)

2 czerwca 2020 r., w godz. 9.00 – 10.30

Ze zdalnym udziałem członków komisji AGRI, przedstawicieli Rady i Komisji

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Wymiana poglądów z komisarzem ds. budżetu i administracji Johannesem 
Hahnem na temat nowego wniosku w sprawie WRF oraz planu odbudowy po 
pandemii COVID-19 ze szczególnym naciskiem na przyszłą WPR i sprawy 
rolnictwa

2 czerwca 2020 r., w godz. 10.30 – 11.00

4. Komunikaty przewodniczącego
Otwarcie procedury głosowania zdalnego
Głosowanie zostanie otwarte o godz. 11.00 i zamknięte o godz. 12.00

*** Procedura głosowania zdalnego ***

Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu – obecni na sali posiedzeń komisji lub 
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uczestniczący zdalnie – będą głosować za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając 
z wydrukowanych papierowych list do głosowania

5. Rozporządzenie delegowane Komisji wprowadzające odstępstwo dotyczące 
2020 r. od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/891 w odniesieniu do 
sektora owoców i warzyw oraz od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 
2016/1149 w odniesieniu do sektora wina w związku z pandemią COVID-19
AGRI/9/02894

2020/2636(DEA) C(2020)02908

Przedm. właśc.:
AGRI

 

 Przyjęcie projektu rezolucji

Brak sprzeciwu zgodnie z art. 111 ust. 6 Regulaminu: głosowanie nad zaleceniem 
dotyczącym decyzji o niezgłaszaniu sprzeciwu wobec aktu delegowanego

6. Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych 
środków stanowiących odstępstwo od niektórych przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 służących przeciwdziałaniu 
zakłóceniom na rynku w sektorach owoców i warzyw oraz wina spowodowanym 
pandemią COVID-19 i wprowadzonymi w związku z nią środkami
AGRI/9/02883

2020/2633(DEA) C(2020)02886

Przedm. właśc.:
AGRI

 

 Przyjęcie projektu rezolucji

Sprzeciw zgodnie z art. 111 ust. 3 Regulaminu: głosowanie nad projektem rezolucji 
wyrażającej sprzeciw wobec aktu delegowanego

*** Koniec procedury głosowania zdalnego ***

7. Sprawy różne

8. Następne posiedzenia
 11 czerwca 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00 i 17.30 – 18.00 (Bruksela)

* * *


