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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

AGRI(2020)0611_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Извънредно заседание

Четвъртък, 11 юни 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 17.30–18.00 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)

11 юни 2020 г., 9.00–9.20 ч.

с дистанционното участие на членовете на комисията по земеделие и развитие на 
селските райони, Съвета и Комисията

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобряване на препоръките, изготвени от координаторите на комисията по 
земеделие и развитие на селските райони на 9 юни 2020 г.

*** Процедура за дистанционно гласуване ***

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване
Гласуването ще започне в 9.20 ч. и ще приключи в 11.30 ч.

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването — намиращи се в заседателната 
зала на комисията или участващи дистанционно — ще гласуват по електронната 
поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване и листи за гласуване
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4. Създаване на Фонда за справедлив преход
AGRI/9/02441
***I 2020/0006(COD) COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Докладчик по становище:
Изабел Карваляйш (S&D) PA – PE648.613v01-00

AM – PE650.653v01-00
Водеща:

REGI* Манолис Кефалоянис (PPE) PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00

 

 Приемане на проекта на становище

5. Правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на 
държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия 
от страна на Комисията
AGRI/9/00240
***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Докладчик по становище:
Бронис Ропе (Verts/ALE) PA – PE647.138v01-00

AM – PE648.380v01-00
Водеща:

JURI Йожеф Сайер (PPE) PR – PE646.995v01-00
AM – PE648.423v01-00

 

 Приемане на проекта на становище

6. Изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 по отношение на конкретните 
мерки за предоставяне на извънредна временна подкрепа по линия на 
ЕЗФРСР в отговор на разпространението на COVID-19
AGRI/9/02892
***I 2020/0075(COD) COM(2020)0186 – C9-0128/2020

Докладчик:
Норберт Линс (PPE)

Водеща:
AGRI

 

 Приемане на измененията

*** Край на процедурата за дистанционно гласуване ***

11 юни 2020 г., 9.20–11.00 ч.

7. Представяне от представителите на Комисията (ГД „Земеделие и развитие 
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на селските райони“ и ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“) на 
стратегията „От фермата до трапезата“

* * *

11 юни 2020 г., 17.30–18.00 ч.

8. Съобщения на председателя
Обявяване на резултатите от гласуванията
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване на окончателните 
гласувания на изменените становища
Гласуването ще започне в 17.45 ч. и ще приключи в 19.00 ч.

*** Процедура за дистанционно гласуване ***

9. Създаване на Фонда за справедлив преход
AGRI/9/02441
***I 2020/0006(COD) COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Докладчик по становище:
 Изабел Карваляйш (S&D) PA – PE648.613v01-00

AM – PE650.653v01-00
Водеща:

REGI* Манолис Кефалоянис (PPE) PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00

 

 Приемане на проекта на становище

10. Правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на 
държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия 
от страна на Комисията
AGRI/9/00240
***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Докладчик по становище:
Бронис Ропе (Verts/ALE) PA – PE647.138v01-00

AM – PE648.380v01-00
Водеща:

JURI Йожеф Сайер (PPE) PR – PE646.995v01-00
AM – PE648.423v01-00

 

 Приемане на проекта на становище

*** Край на процедурата за дистанционно гласуване ***
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11. Разни въпроси

12. Следващи заседания
 22 юни 2020 г., 16.45–18.45 ч. (Брюксел)

* * *


