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Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

AGRI(2020)0706_1
NAPIRENDTERVEZET
Ülés
2020. július 6., hétfő, 9.00–11.00
2020. július 7., kedd, 12.00–13.00
Brüsszel
Terem: József Antall (4Q1)
2020. július 6., 9.00–11.00
Az AGRI bizottság tagjai, a Tanács és a Bizottság távoli részvételével
1.	A napirend elfogadása
2.	Az elnök közleményei
*** Távszavazási eljárás ***
A távszavazási eljárás megnyitása
A szavazást 9.10-kor nyitják meg és 11.30-kor zárják le
A szavazásban részt vevő valamennyi képviselő – akár a bizottsági ülésteremben, akár távoli részvétel útján – az iVote alkalmazáson keresztül szavaz.
3.	Fenntartható Európa beruházási terv – a zöld megállapodás finanszírozásának módja
AGRI/9/02787
	2020/2058(INI)	

A vélemény előadója:

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

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
 
	Módosítások elfogadása
*** Távszavazási eljárás vége ***
4.	Az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet helyesbítésének jóváhagyása, az eljárási szabályzat 241. cikkének megfelelően
5.	Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben nyújtandó támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések
AGRI/9/01803
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Előadó:

Elsi Katainen (Renew)

Illetékes:

AGRI


Vélemény:

DEVE
Határozat: nincs vélemény


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

CONT
Határozat: nincs vélemény


ENVI
Határozat: nincs vélemény


REGI
Herbert Dorfmann (PPE)
AD – PE646.963v04-00
 
	Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (74. cikk, (3) bekezdés)
6.	Eszmecsere a Bizottság képviselőivel (DG AGRI, DG COMP és DG TRADE) az uniós marha-, borjúhús- és baromfiágazat helyzetéről
* * *
2020. július 7., 12.00–12.10
7.	Az elnök közleményei
A szavazás eredményének bejelentése
A távszavazási eljárás megnyitása a módosított véleményről szóló zárószavazásra vonatkozóan
A szavazásban részt vevő valamennyi képviselő – akár a bizottsági ülésteremben, akár távoli részvétel útján – az iVote alkalmazáson keresztül szavaz.
A szavazást 12.10-kor nyitják meg és 13.30-kor zárják le
*** Távszavazási eljárás ***
8.	Fenntartható Európa beruházási terv – a zöld megállapodás finanszírozásának módja
AGRI/9/02787
	2020/2058(INI)	

A vélemény előadója:

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

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
 
	Véleménytervezet elfogadása
*** Távszavazási eljárás vége ***
9.	Egyéb kérdések
10.	Következő ülés(ek)
	2020. július 15., 16.45–18.45 (Brüsszel)
* * *
2020. július 7., 12.10–13.00  (zárt ülés)
11.	Koordinátorok ülése
* * *

