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Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AGRI(2020)0706_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Poniedziałek 6 lipca 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00
Wtorek 7 lipca 2020 r., w godz. 12.00 – 13.00
Bruksela
Sala: József Antall (4Q1)
6 lipca 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00
ze zdalnym udziałem członków komisji AGRI, Rady i Komisji
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącego
*** Procedura głosowania zdalnego ***
Otwarcie procedury głosowania zdalnego
Głosowanie zostanie otwarte o godz. 9.10 i zamknięte o godz. 11.30
Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu (obecni w sali posiedzeń komisji lub uczestniczący zdalnie) będą głosować za pośrednictwem aplikacji iVote
3.	Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy - Jak finansować Zielony Ład
AGRI/9/02787
	2020/2058(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
 
	Przyjęcie poprawek
*** Koniec procedury głosowania zdalnego ***
4.	Zatwierdzenie sprostowania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007, zgodnie z art. 241 Regulaminu
5.	Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w 2021 r.
AGRI/9/01803
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Sprawozdawczyni:

Elsi Katainen (Renew)

Przedm. właśc.:

AGRI


Opiniodawcza:

DEVE
Decyzja: brak opinii


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

CONT
Decyzja: brak opinii


ENVI
Decyzja: brak opinii


REGI
Herbert Dorfmann (PPE)
AD – PE646.963v04-00
 
	Sprawozdanie z negocjacji dla komisji (art. 74 ust. 3 Regulaminu)
6.	Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji (DG AGRI, DG COMP i DG TRADE) na temat sytuacji w unijnym sektorze wołowiny, cielęciny i drobiu
* * *
7 lipca 2020 r., w godz. 12.00 – 12.10
7.	Komunikaty przewodniczącego
Ogłoszenie wyników głosowania
Otwarcie procedury zdalnego głosowania końcowego nad opinią po poprawkach
Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu (obecni w sali posiedzeń komisji lub uczestniczący zdalnie) będą głosować za pośrednictwem aplikacji iVote
Głosowanie zostanie otwarte o godz. 12.10 i zamknięte o godz. 13.30
*** Procedura głosowania zdalnego ***
8.	Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy - Jak finansować Zielony Ład
AGRI/9/02787
	2020/2058(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
*** Koniec procedury głosowania zdalnego ***
9.	Sprawy różne
10.	Następne posiedzenia
	15 lipca 2020 r., w godz. 16.45 – 18.45 (Bruksela)
* * *
7 lipca 2020 r., w godz. 12.10 – 13.00  (przy drzwiach zamkniętych)
11.	Posiedzenie koordynatorów
* * *

