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Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

AGRI(2020)0611_1
ONTWERPAGENDA
Buitengewone vergadering
Donderdag 11 juni 2020, 9.00 - 11.00 uur en 17.30 - 18.00 uur
Brussel
Zaal: József Antall (4Q2)
11 juni 2020, 9.00 - 9.20 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.	Goedkeuring van de aanbevelingen van de AGRI-coördinatoren op 9 juni 2020
*** Stemming op afstand ***
Opening van de stemming op afstand
De stemming wordt om 9.20 uur geopend en om 11.30 uur gesloten
Alle leden die deelnemen aan de stemming - zij het in de vergaderzaal van de commissie, zij het vanop afstand - stemmen per e-mail aan de hand van een gedrukt stembiljet.
4.	Oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie
AGRI/9/02441
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Rapporteur voor advies:

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

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
5.	Algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren
AGRI/9/00240
***I	2017/0035(COD)	COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Rapporteur voor advies:

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

JURI
József Szájer (PPE)
PR – PE646.995v01-00
AM – PE648.423v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
6.	Wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013 met betrekking tot specifieke maatregelen voor het verlenen van uitzonderlijke tijdelijke steun in het kader van het Elfpo in respons op de uitbraak van COVID-19
AGRI/9/02892
***I	2020/0075(COD)	COM(2020)0186 – C9-0128/2020

Rapporteur:

Norbert Lins (PPE)

Bevoegd:

AGRI


 
	Goedkeuring amendementen
*** Einde van de stemming op afstand ***
11 juni 2020, 9.20 - 11.00 uur
7.	Presentatie door vertegenwoordigers van de Commissie (DG AGRI en DG SANTE) over de “Van boer tot bord”-strategie
* * *
11 juni 2020, 17.30 - 18.00 uur
8.	Mededelingen van de voorzitter
Bekendmaking van de resultaten van de stemmingen
Opening van de stemmingsprocedure op afstand voor de eindstemming over de adviezen in gewijzigde vorm.
De stemming wordt om 17.45 uur geopend en om 19.00 uur gesloten
*** Stemming op afstand ***
9.	Oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie
AGRI/9/02441
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Rapporteur voor advies:

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

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
10.	Algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren
AGRI/9/00240
***I	2017/0035(COD)	COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Rapporteur voor advies:

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

JURI
József Szájer (PPE)
PR – PE646.995v01-00
AM – PE648.423v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
*** Einde van de stemming op afstand ***
11.	Rondvraag
12.	Volgende vergaderingen
	22 juni 2020, 16.45 - 18.45 uur (Brussel)
* * *

