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Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

AGRI(2020)0706_1
PÄEVAKORRA PROJEKT
Koosolek
Esmaspäev, 6. juuli 2020 kell 9.00–11.00
Teisipäev, 7. juuli 2020 kell 12.00–13.00
Brüssel
Ruum: József Antall (4Q1)
6. juuli 2020 kell 9.00–11.00
AGRI-komisjoni liikmete, nõukogu ja Euroopa Komisjoni kaugosalusel
1.	Päevakorra kinnitamine
2.	Juhataja teadaanded
*** Kaughääletus ***
Kaughääletuse avamine
Hääletus avatakse kell 9.10 ja lõpetatakse kell 11.30.
Kõik hääletusel osalevad parlamendiliikmed – nii need, kes viibivad komisjoni koosolekuruumis, kui ka kaugosalejad – hääletavad rakenduse iVote teel.
3.	Kestliku Euroopa investeerimiskava – kuidas rahastada rohelist kokkulepet
AGRI/9/02787
	2020/2058(INI)	

Arvamuse koostaja:

Salvatore De Meo (PPE)
PA – PE650.723v01-00
AM – PE653.799v01-00
Vastutav:

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
 
	Muudatusettepanekute vastuvõtmine
*** Kaughääletuse lõpp ***
4.	Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määruse (EL) 2018/848 (mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007) paranduse heakskiitmine vastavalt kodukorra artiklile 241
5.	Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) 2021. aasta toetusi puudutavad üleminekusätted
AGRI/9/01803
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Raportöör:

Elsi Katainen (Renew)

Vastutav:

AGRI


Arvamused:

DEVE
Otsus: arvamust ei esitata


BUDG
Johan Van Overtveldt (ECR)
AL – PE644.725v03-00

CONT
Otsus: arvamust ei esitata


ENVI
Otsus: arvamust ei esitata


REGI
Herbert Dorfmann (PPE)
AD – PE646.963v04-00
 
	Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 74 lõige 3)
6.	Arvamuste vahetus komisjoni esindajatega (peadirektoraadid AGRI, COMP ja TRADE) ELi veise-, vasika- ja linnulihasektori olukorra teemal
* * *
7. juuli 2020 kell 12.00–12.10
7.	Juhataja teadaanded
Hääletustulemuste teatavakstegemine
Kaughääletuse avamine muudetud arvamuse üle toimuvaks lõpphääletuseks
Kõik hääletusel osalevad parlamendiliikmed – nii need, kes viibivad komisjoni koosolekuruumis, kui ka kaugosalejad – hääletavad rakenduse iVote teel.
Hääletus avatakse kell 12.10 ja lõpetatakse kell 13.30.
*** Kaughääletus ***
8.	Kestliku Euroopa investeerimiskava – kuidas rahastada rohelist kokkulepet
AGRI/9/02787
	2020/2058(INI)	

Arvamuse koostaja:

Salvatore De Meo (PPE)
PA – PE650.723v01-00
AM – PE653.799v01-00
Vastutav:

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
 
	Arvamuse projekti vastuvõtmine
*** Kaughääletuse lõpp ***
9.	Muud küsimused
10.	Järgmised koosolekud
	15. juuli 2020 kell 16.45–18.45 (Brüssel)
* * *
7. juuli 2020 kell 12.10–13.00  (kinnine koosolek)
11.	Koordinaatorite koosolek
* * *

