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Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

AGRI(2020)0611_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Mimořádná schůze
Čtvrtek 11. června 2020, 9:00–11:00 a 17:30–18:00
Brusel
Místnost: József Antall (4Q2)
11. června 2020, 9:00–9:20
S účastí na dálku členů výboru AGRI, Rady a Komise
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedy
3.	Schválení doporučení vydaných koordinátory výboru AGRI na jejich schůzi dne 9. června 2020
*** Hlasování na dálku ***
Zahájení hlasování na dálku
Hlasování bude zahájeno v 9:20 a uzavřeno v 11:30.
Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať budou přítomni v zasedací místnosti, nebo se schůze zúčastní na dálku, budou hlasovat elektronickou poštou pomocí tištěných hlasovacích lístků a seznamů.
4.	Zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci
AGRI/9/02441
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Zpravodajka:

Isabel Carvalhais (S&D)
PA – PE648.613v01-00
AM – PE650.653v01-00
Příslušný výbor:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
5.	Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí
AGRI/9/00240
***I	2017/0035(COD)	COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Zpravodaj:

Bronis Ropė (Verts/ALE)
PA – PE647.138v01-00
AM – PE648.380v01-00
Příslušný výbor:

JURI
József Szájer (PPE)
PR – PE646.995v01-00
AM – PE648.423v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
6.	Změna nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o specifická opatření k poskytnutí výjimečné dočasné podpory v rámci EZFR v reakci na pandemii COVID-19
AGRI/9/02892
***I	2020/0075(COD)	COM(2020)0186 – C9-0128/2020

Zpravodaj:

Norbert Lins (PPE)

Příslušný výbor:

AGRI


 
	přijetí pozměňovacích návrhů
*** Konec hlasování na dálku ***
11. června 2020, 9:20–11:00
7.	Vystoupení zástupců Komise (GŘ AGRI a GŘ SANTE) pro strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
* * *
11. června 2020, 17:30–18:00
8.	Sdělení předsedy
Oznámení výsledků hlasování
Zahájení hlasování na dálku týkajícího se konečných hlasování o stanoviscích v pozměněném znění
Hlasování bude zahájeno v 17:45 a uzavřeno v 19:00.
*** Hlasování na dálku ***
9.	Zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci
AGRI/9/02441
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Zpravodajka:

Isabel Carvalhais (S&D)
PA – PE648.613v01-00
AM – PE650.653v01-00
Příslušný výbor:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
10.	Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí
AGRI/9/00240
***I	2017/0035(COD)	COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Zpravodaj:

Bronis Ropė (Verts/ALE)
PA – PE647.138v01-00
AM – PE648.380v01-00
Příslušný výbor:

JURI
József Szájer (PPE)
PR – PE646.995v01-00
AM – PE648.423v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
*** Konec hlasování na dálku ***
11.	Různé
12.	Příští schůze
	22. června 2020, 16:45–18:45 (Brusel)
* * *

