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Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

AGRI(2020)0706_1
ABBOZZ TA' AĠENDA
Laqgħa
It-Tnejn 6 ta' Lulju 2020, 9.00 – 11.00
It-Tlieta 7 ta' Lulju 2020, 12.00 – 13.00
Brussell
Sala: József Antall (4Q1)
Is-6 ta' Lulju 2020, 9.00 – 11.00
Bil-parteċipazzjoni remota ta' Membri tal-Kumitat AGRI, il-Kunsill u l-Kummissjoni
1.	Adozzjoni tal-aġenda
2.	Avviżi tal-president
***Proċedura ta' votazzjoni remota***
Ftuħ tal-proċedura ta' votazzjoni remota
Il-votazzjoni se tinfetaħ fid-9.10 u se tingħalaq fil-11.30
Il-Membri kollha li jieħdu sehem fil-votazzjoni (jew preżenti fis-sala tal-laqgħat tal-kumitat jew permezz ta' parteċipazzjoni remota) se jivvotaw permezz tal-applikazzjoni iVote.
3.	Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli - Kif niffinanzjaw il-Patt Ekoloġiku
AGRI/9/02787
	2020/2058(INI)	

Rapporteur għal opinjoni:

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

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
 
	Adozzjoni tal-emendi
*** Tmiem il-proċedura ta' votazzjoni remota ***
4.	Approvazzjoni ta' rettifika dwar ir-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007, skont l-Artikolu 241 tar-Regoli ta' Proċedura
5.	Dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) fis-sena 2021
AGRI/9/01803
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Rapporteur:

Elsi Katainen (Renew)

Responsabbli:

AGRI


Opinjonijiet:

DEVE
Deċiżjoni: l-ebda opinjoni


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

CONT
Deċiżjoni: l-ebda opinjoni


ENVI
Deċiżjoni: l-ebda opinjoni


REGI
Herbert Dorfmann (PPE)
AD – PE646.963v04-00
 
	Rapportar lura lill-kumitat dwar in-negozjati (Artikolu 74(3))
6.	Skambju ta' fehmiet mar-rappreżentanti tal-Kummissjoni (DG AGRI, DĠ COMP u DĠ KUMMERĊ) dwar is-sitwazzjoni fis-setturi tal-laħam taċ-ċanga, tal-vitella u tal-pollam
* * *
Is-7 ta' Lulju 2020, 12.00 – 12.10
7.	Avviżi tal-president
Tħabbira tar-riżultati tal-votazzjoni
Ftuħ tal-proċedura ta' votazzjoni remota rigward il-votazzjoni finali dwar l-opinjoni kif emendata
Il-Membri kollha li jieħdu sehem fil-votazzjoni (jew preżenti fis-sala tal-laqgħat tal-kumitat jew permezz ta' parteċipazzjoni remota) se jivvutaw permezz tal-applikazzjoni iVote.
Il-votazzjoni se tinfetaħ f'12.10 u se tingħalaq fis-13.30
***Proċedura ta' votazzjoni remota***
8.	Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli - Kif niffinanzjaw il-Patt Ekoloġiku
AGRI/9/02787
	2020/2058(INI)	

Rapporteur għal opinjoni:

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

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
 
	Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni
*** Tmiem il-proċedura ta' votazzjoni remota ***
9.	Kwistjonijiet varji
10.	Laqgħat li jmiss
	il-15 ta' Lulju 2020, 16.45 – 18.45 (Brussell)
* * *
Is-7 ta' Lulju 2020, 12.10 – 13.00  (bil-magħluq)
11.	Laqgħa tal-koordinaturi
* * *

