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Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

AGRI(2020)0706_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 6 juli 2020, 9.00 - 11.00 uur
Dinsdag 7 juli 2020, 12.00 - 13.00 uur
Brussel
Zaal: József Antall (4Q1)
6 juli 2020, 9.00 - 11.00 uur
Met deelname op afstand van de leden van AGRI, de Raad en de Commissie
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
*** Stemming op afstand ***
Opening van de stemprocedure op afstand
De stemming wordt om 9.10 uur geopend en om 11.30 uur gesloten
Alle leden die deelnemen aan de stemming (ofwel in de vergaderzaal van de commissie, ofwel op afstand) stemmen met de applicatie iVote.
3.	Investeringsplan voor een duurzaam Europa - financiering van de Green Deal
AGRI/9/02787
	2020/2058(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
 
	Goedkeuring amendementen
*** Einde van de stemprocedure op afstand ***
4.	Goedkeuring van een rectificatie van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad overeenkomstig artikel 241 van het Reglement
5.	Overgangsbepalingen inzake steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in het jaar 2021
AGRI/9/01803
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Rapporteur:

Elsi Katainen (Renew)

Bevoegd:

AGRI


Adviezen:

DEVE
Besluit: geen advies


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

CONT
Besluit: geen advies


ENVI
Besluit: geen advies


REGI
Herbert Dorfmann (PPE)
AD – PE646.963v04-00
 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)
6.	Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Europese Commissie (DG AGRI, DG COMP en DG TRADE) over de situatie in Europa van de sectoren rund- en kalfsvlees en pluimvee
* * *
7 juli 2020, 12.00 - 12.10 uur
7.	Mededelingen van de voorzitter
Bekendmaking van de resultaten van de stemming
Opening van de stemprocedure op afstand voor de eindstemming over het advies in gewijzigde vorm.
Alle leden die deelnemen aan de stemming (ofwel in de vergaderzaal van de commissie, ofwel op afstand) stemmen met de applicatie iVote.
De stemming wordt om 12.10 uur geopend en om 13.30 uur gesloten
*** Stemming op afstand ***
8.	Investeringsplan voor een duurzaam Europa - financiering van de Green Deal
AGRI/9/02787
	2020/2058(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
*** Einde van de stemprocedure op afstand ***
9.	Rondvraag
10.	Volgende vergaderingen
	15 juli 2020, 16.45 - 18.45 uur (Brussel)
* * *
7 juli 2020, 12.10 - 13.00 uur  (met gesloten deuren)
11.	Coördinatorenvergadering
* * *

