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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

AGRI(2020)0706_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 6 юли 2020 г., 9.00–11.00 ч.

Вторник, 7 юли 2020 г., 12.00–13.00 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1)

6 юли 2020 г., 9.00–11.00 ч.

С дистанционното участие на членовете на комисията AGRI, представители на
Съвета и Комисията

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

*** Процедура за дистанционно гласуване ***

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване
Гласуването ще започне в 9.10 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 чрез
приложението iVote
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3. План за инвестиции за устойчива Европа - Как да се финансира Зеленият
пакт
AGRI/9/02787

2020/2058(INI)

Докладчик по становище:
Салваторе Де Мео (PPE) PA – PE650.723v01-00

AM – PE653.799v01-00
Водещи:

BUDG, 
ECON*

Зигфрид Мурешан (PPE)
Паул Танг (S&D)

PR – PE650.587v01-00

 Приемане на измененията

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

4. Одобрение на поправка на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския
парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното
производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета, съгласно член 241 от Правилника за
дейността на Европейския парламент

5. Преходни разпоредби за подпомагането от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г.
AGRI/9/01803
***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Докладчик:
Елси Катайнен (Renew)

Водеща:
AGRI

Подпомагащи:
DEVE Решение: без становище
BUDG Йоан Даниелсон (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT Решение: без становище
ENVI Решение: без становище
REGI Херберт Дорфман (PPE) AD – PE646.963v04-00

 Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

6. Размяна на мнения с представители на Комисията (ГД „Земеделие и
развитие на селските райони“, ГД „Конкуренция“ и ГД „Търговия“) 
относно положението в сектора на говеждото, телешкото и птичето месо в
ЕС

* * *

7 юли 2020 г., 12.00–12.10 ч.
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7. Съобщения на председателя

Обявяване на резултатите от гласуването
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване за окончателното
гласуване на измененото становище
Всички членове на ЕП, участващи в гласуването (намиращи се в заседателната
зала на комисията или участващи дистанционно), ще гласуват чрез
приложението iVote
Гласуването ще започне в 12.10 ч. и ще приключи в 13.30 ч.

*** Процедура за дистанционно гласуване ***

8. План за инвестиции за устойчива Европа - Как да се финансира Зеленият
пакт
AGRI/9/02787

2020/2058(INI)

Докладчик по становище:
Салваторе Де Мео (PPE) PA – PE650.723v01-00

AM – PE653.799v01-00
Водещи:

BUDG, 
ECON*

Зигфрид Мурешан (PPE)
Паул Танг (S&D)

PR – PE650.587v01-00

 Приемане на проекта на становище

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

9. Разни въпроси

10. Следващи заседания
 15 юли 2020 г., 16.45–18.45 ч. (Брюксел)

* * *

7 юли 2020 г., 12.10–13.00 ч.  (при закрити врати)

11. Заседание на координаторите

* * *
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