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Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

AGRI(2020)0706_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
	Luni, 6 iulie 2020, 9.00 - 11.00	
Marți, 7 iulie 2020, 12.00 - 13.00
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q1)
6 iulie 2020, 9.00 - 11.00
Cu participarea de la distanță a membrilor AGRI, a Consiliului și a Comisiei
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
*** Procedura de votare de la distanță***
Deschiderea procedurii de votare de la distanță
Votarea va începe la ora 9.10 și se va încheia la ora 11.30.
Toți membrii care participă la vot (fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță) vor vota prin aplicația iVote.
3.	Planul de investiții pentru o Europă durabilă — Modalități de finanțare a Pactului verde
	AGRI/9/02787
		2020/2058(INI)	
Raportor pentru aviz:

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

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
	Adoptarea amendamentelor

*** Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***
4.	Aprobarea unei rectificări la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, în conformitate cu articolul 241 din Regulamentul de procedură
5.	Prevederi tranzitorii pentru sprijinul din partea Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și a Fondului european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021
	AGRI/9/01803
	***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019
Raportoare:

Elsi Katainen (Renew)

Comisie competentă:

AGRI


Avize:

DEVE
Decizie: fără aviz


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

CONT
Decizie: fără aviz


ENVI
Decizie: fără aviz


REGI
Herbert Dorfmann (PPE)
AD – PE646.963v04-00
	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

6.	Schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei (DG AGRI, DG COMP și DG TRADE) privind situația din sectoarele cărnii de vită, de mânzat și de pasăre din UE
* * *
7 iulie 2020, 12.00 - 12.10
7.	Comunicări ale președinției
	Anunțarea rezultatelor votului
Deschiderea procedurii de votare de la distanță pentru votul final privind avizul, astfel cum a fost modificat.
Toți membrii care participă la vot (fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță) vor vota prin aplicația iVote.
Votarea va începe la ora 12.10 și se va încheia la ora 13.30.
*** Procedura de votare de la distanță***
8.	Planul de investiții pentru o Europă durabilă — Modalități de finanțare a Pactului verde
	AGRI/9/02787
		2020/2058(INI)	
Raportor pentru aviz:

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

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

*** Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***
9.	Chestiuni diverse
10.	Reuniuni următoare
	15 iulie 2020, 16.45 - 18.45 (Bruxelles)

* * *
7 iulie 2020, 12.10 - 13.00 (cu ușile închise)
11.	Reuniune a coordonatorilor
* * *

