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Комисия по земеделие и развитие на селските райони

AGRI(2020)0902_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Сряда, 2 септември 2020 г., 9.00–10.00 ч. и 10.30–12.30 ч. (заседание на координаторите) и 16.45–19.00 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1)
2 септември 2020 г., 9.00–9.15 ч.
С дистанционното участие на членовете на комисията AGRI, представители на Съвета и Комисията
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	6-7 юли 2020 г.	PV – PE655.619v01-00

*** Процедура за дистанционно гласуване ***
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване
Гласуването ще започне в 9.15 ч. и ще приключи в 11.30 ч.
Всички членове на ЕП, участващи в гласуването (намиращи се в заседателната зала на комисията или участващи дистанционно), ще гласуват чрез приложението iVote.
4.	Европейската стратегия за горите - перспективи
AGRI/9/01959
	2019/2157(INI)	

Докладчик:

Петри Сарвама (PPE)
PR – PE645.118v01-00
AM – PE650.371v02-00
AM – PE650.406v02-00
Водеща:

AGRI*


Подпомагащи:

ENVI*
Йесика Полфиард (PPE)
AD – PE646.939v02-00
AM – PE650.588v01-00

ITRE
Маури Пекаринен (Renew)
AD – PE648.258v02-00
AM – PE648.616v01-00
 
	Приемане на измененията

5.	Установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата)
AGRI/9/02651
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Докладчик по становище:

Асгер Кристенсен (Renew)
 PA – PE650.646v01-00
AM – PE653.805v01-00
AM – PE653.806v01-00
AM – PE652.514v01-00
Водеща:

ENVI* –
Юте Гутеланд (S&D)
 PR – PE648.563v02-00
AM – PE652.555v01-00
 
	Приемане на измененията

6.	Нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие
AGRI/9/02676
	2020/2041(INI)	

Докладчик по становище:

Манюел Бомпар (GUE/NGL)
 PA – PE652.519v01-00
AM – PE653.993v01-00
Водеща:

DEVE* –
Хрисула Захаропулу (Renew)
 PR – PE654.007v01-00
AM – PE654.008v01-00
 
	Приемане на измененията

*** Край на процедурата за дистанционно гласуване ***
2 септември 2020 г., 9.15–10.00 ч.
7.	Размяна на мнения с представител на Комисията (ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“) относно Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на извършените в Украйна полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна 
* * *
2 септември 2020 г., 10.30–12.30 ч. (при закрити врати)
8.	Заседание на координаторите
* * *
2 септември 2020 г., 16.45–19.00 ч.
9.	Съобщения на председателя
Обявяване на резултатите от гласуването
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване за окончателното гласуване на доклада и изменените становища
Всички членове на ЕП, участващи в гласуването (намиращи се в заседателната зала на комисията или участващи дистанционно), ще гласуват чрез приложението iVote.
Гласуването ще започне в 17.00 ч. и ще приключи в 19.15 ч.
*** Процедура за дистанционно гласуване ***
10.	Европейската стратегия за горите - перспективи
AGRI/9/01959
	2019/2157(INI)	

Докладчик:

Петри Сарвама (PPE)
 PR – PE645.118v01-00
AM – PE650.371v02-00
AM – PE650.406v02-00
Водеща:

AGRI*


Подпомагащи:

ENVI*
Йесика Полфиард (PPE)
AD – PE646.939v02-00
AM – PE650.588v01-00

ITRE
Маури Пекаринен (Renew)
AD – PE648.258v02-00
AM – PE648.616v01-00
 
	Приемане на проекта на доклад

11.	Установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата)
AGRI/9/02651
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Докладчик по становище:

Асгер Кристенсен (Renew)
 PA – PE650.646v01-00
AM – PE653.805v01-00
AM – PE653.806v01-00
AM – PE652.514v01-00
Водеща:

ENVI* –
Юте Гутеланд (S&D)
 PR – PE648.563v02-00
AM – PE652.555v01-00
 
	Приемане на проекта на становище

12.	Нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие
AGRI/9/02676
	2020/2041(INI)	

Докладчик по становище:

Манюел Бомпар (GUE/NGL)
 PA – PE652.519v01-00
AM – PE653.993v01-00
Водеща:

DEVE* –
Хрисула Захаропулу (Renew)
 PR – PE654.007v01-00
AM – PE654.008v01-00
 
	Приемане на проекта на становище

*** Край на процедурата за дистанционно гласуване ***
13.	Преходни разпоредби за подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г.
AGRI/9/01803
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Докладчик:

Елси Катайнен (Renew)

Водеща:

AGRI


Подпомагащи:

DEVE
Решение: без становище


BUDG
Йоан Ван Овертвелд (ECR)
AL – PE644.725v03-00

CONT
Решение: без становище


ENVI
Решение: без становище


REGI
Херберт Дорфман (PPE)
AD – PE646.963v04-00
 
	Размяна на мнения

14.	Размяна на мнения с представител на Комисията (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“) относно проекта за коригиращ бюджет № 5 и предложението на Комисията относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г.
15.	Представяне от Европейската комисия (ГД „Земеделие и развитие на селските райони „) на проучването на СИЦ относно съюзите на търговци на дребно в областта на селското стопанство и веригата за доставки на храни
16.	Одобряване на препоръките, изготвени от координаторите на комисията по земеделие и развитие на селските райони
17.	Разни въпроси
18.	Следващи заседания
	7 септември 2020 г., 16.45–18.45 ч. (Брюксел)

21 септември 2020 г., 16.45–18.45 ч. (Брюксел)
22 септември 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 11.30–12.30 ч. (Брюксел)
* * *

