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Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AGRI(2020)0611_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie nadzwyczajne
Czwartek 11 czerwca 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00 i 17.30 – 18.00
Bruksela
Sala: József Antall (4Q2)
11 czerwca 2020 r., w godz. 9.00 – 9.20
przy zdalnym udziale członków komisji AGRI, przedstawicieli Rady i Komisji
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącego
3.	Zatwierdzenie zaleceń koordynatorów komisji AGRI przedstawionych 9 czerwca 2020 r.
*** Procedura głosowania zdalnego ***
Otwarcie procedury głosowania zdalnego
Głosowanie zostanie otwarte o godz. 9.20 i zamknięte o godz. 11.30
Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu – obecni w sali posiedzeń komisji lub uczestniczący zdalnie – będą głosować za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z wydrukowanych papierowych list do głosowania.
4.	Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
AGRI/9/02441
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

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

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
5.	Przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję
AGRI/9/00240
***I	2017/0035(COD)	COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

JURI
József Szájer (PPE)
PR – PE646.995v01-00
AM – PE648.423v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
6.	Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach EFRROW w odpowiedzi na epidemię COVID-19
AGRI/9/02892
***I	2020/0075(COD)	COM(2020)0186 – C9-0128/2020

Sprawozdawca:

Norbert Lins (PPE)

Przedm. właśc.:

AGRI


 
	Przyjęcie poprawek
*** Koniec procedury głosowania zdalnego ***
11 czerwca 2020 r., w godz. 9.20 – 11.00
7.	Wystąpienie przedstawicieli Komisji (DG AGRI i DG SANTE) w sprawie strategii „od pola do stołu”
* * *
11 czerwca 2020 r., w godz. 17.30 – 18.00
8.	Komunikaty przewodniczącego
Ogłoszenie wyników głosowań
Otwarcie procedury zdalnego głosowania końcowego nad opiniami po poprawkach
Głosowanie zostanie otwarte o godz. 17.45 i zamknięte o godz. 19.00
*** Procedura głosowania zdalnego ***
9.	Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
AGRI/9/02441
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

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

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
10.	Przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję
AGRI/9/00240
***I	2017/0035(COD)	COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

JURI
József Szájer (PPE)
PR – PE646.995v01-00
AM – PE648.423v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
*** Koniec procedury głosowania zdalnego ***
11.	Sprawy różne
12.	Następne posiedzenia
	22 czerwca 2020 r., w godz. 16.45 – 18.45 (Bruksela)
* * *

