
OJ\1208922SV.rtf PE654.015v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet

2019-2024

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

AGRI(2020)0706_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 6 juli 2020 kl. 9.00–11.00

Tisdagen den 7 juli 2020 kl. 12.00–13.00

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q1)

6 juli 2020 kl. 9.00–11.00

Med distansdeltagande av AGRI-utskottets ledamöter, rådet och kommissionen

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

*** Omröstning på distans ***

Omröstning på distans inleds
Omröstningen inleds kl. 9.10 och avslutas kl. 11.30
Alla ledamöter som deltar i omröstningen (både de som befinner sig i sammanträdeslokalen 
och de som deltar på distans) röstar via applikationen iVote.
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3. Investeringsplanen för ett hållbart Europa - Finansieringen av den gröna given
AGRI/9/02787

2020/2058(INI)

Föredragande av yttrande:
Salvatore De Meo (PPE) PA – PE650.723v01-00

AM – PE653.799v01-00
Ansvarigt utskott:

BUDG, 
ECON*

Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)

PR – PE650.587v01-00

 Antagande av ändringsförslag

*** Omröstning på distans avslutas ***

4. Godkännande av en rättelse avseende Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 
834/2007, i enlighet med artikel 241 i arbetsordningen

5. Övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu) och från Europeiska garantifonden för jordbruket 
(EGFJ) under 2021
AGRI/9/01803
***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Föredragande:
Elsi Katainen (Renew)

Ansvarigt utskott:
AGRI

Rådgivande utskott:
DEVE Beslut: inget yttrande
BUDG Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT Beslut: inget yttrande
ENVI Beslut: inget yttrande
REGI Herbert Dorfmann (PPE) AD – PE646.963v04-00

 Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)

6. Diskussion med företrädare för kommissionen (GD AGRI, GD COMP och GD 
TRADE) om situationen på sektorn för nötkött och fjäderfä

* * *

7 juli 2020 kl. 12.00–12.10

7. Meddelanden från ordföranden

Tillkännagivande av omröstningsresultatet
Inledning av omröstningsförfarandet på distans för den slutliga omröstningen om 
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yttrandet i dess ändrade form.
Alla ledamöter som deltar i omröstningen (både de som befinner sig i 
sammanträdeslokalen och de som deltar på distans) röstar via applikationen iVote.
Omröstningen inleds kl. 12.10 och avslutas kl. 13.30

*** Omröstning på distans ***

8. Investeringsplanen för ett hållbart Europa - Finansieringen av den gröna given
AGRI/9/02787

2020/2058(INI)

Föredragande av yttrande:
Salvatore De Meo (PPE) PA – PE650.723v01-00

AM – PE653.799v01-00
Ansvarigt utskott:

BUDG, 
ECON*

Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)

PR – PE650.587v01-00

 Antagande av förslag till yttrande

*** Omröstning på distans avslutas ***

9. Övriga frågor

10. Kommande sammanträden
 15 juli 2020 kl. 16.45–18.45 (Bryssel)

* * *

7 juli 2020 kl. 12.10–13.00  (inom stängda dörrar)

11. Samordnarnas sammanträde

* * *
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