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Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

AGRI(2020)0902_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Středa 2. září 2020, 9:00–10:00 a 10:30–12:30  (schůze koordinátorů)  a 16:45–19:00
Brusel
Místnost: József Antall (4Q1)
2. září 2020, 9:00–9:15
s účastí členů výboru AGRI, Rady a Komise na dálku
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedy
3.	Schválení zápisů ze schůzí:
	6.–7. července 2020	PV – PE655.619v01-00
*** Hlasování na dálku ***
Zahájení hlasování na dálku
Hlasování bude zahájeno v 9:15 a uzavřeno v 11:30.
Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať už jsou přítomni v zasedací místnosti výboru, nebo se schůze účastní na dálku, budou hlasovat pomocí aplikace iVote
4.	Evropská strategie v oblasti lesnictví - další postup
AGRI/9/01959
	2019/2157(INI)	

Zpravodaj:

Petri Sarvamaa (PPE)
PR – PE645.118v01-00
AM – PE650.371v02-00
AM – PE650.406v02-00
Příslušný výbor:

AGRI*


Stanoviska:

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

ITRE
Mauri Pekkarinen (Renew)
AD – PE648.258v02-00
AM – PE648.616v01-00
 
	přijetí pozměňovacích návrhů
5.	Stanovení rámce pro dosažení klimatické neutrality a změna nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)
AGRI/9/02651
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Zpravodaj:

Asger Christensen (Renew)
PA – PE650.646v01-00
AM – PE653.805v01-00
AM – PE653.806v01-00
AM – PE652.514v01-00
Příslušný výbor:

ENVI*
Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
AM – PE652.555v01-00
 
	přijetí pozměňovacích návrhů
6.	Nová strategie EU-Afrika – partnerství pro udržitelný a inkluzivní rozvoj
AGRI/9/02676
	2020/2041(INI)	

Zpravodaj:

Manuel Bompard (GUE/NGL)
PA – PE652.519v01-00
AM – PE653.993v01-00
Příslušný výbor:

DEVE*
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
PR – PE654.007v01-00
AM – PE654.008v01-00
 
	přijetí pozměňovacích návrhů
*** Konec hlasování na dálku ***
2. září 2020, 9:15–10:00
7.	Výměna názorů se zástupci Komise (GŘ SANTE) o rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a o rovnocennost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině
* * *
2. září 2020, 10:30–12:30  (neveřejná)
8.	Schůze koordinátorů
* * *
2. září 2020, 16:45–19:00
9.	Sdělení předsedy
Oznámení výsledků hlasování
Zahájení postupu hlasování na dálku týkajícího se konečného hlasování o zprávě a stanoviscích v pozměněném znění.
Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať už jsou přítomni v zasedací místnosti výboru, nebo se schůze účastní na dálku, budou hlasovat pomocí aplikace iVote
Hlasování bude zahájeno v 17:00 a uzavřeno v 19:15
*** Hlasování na dálku ***
10.	Evropská strategie v oblasti lesnictví - další postup
AGRI/9/01959
	2019/2157(INI)	

Zpravodaj:

Petri Sarvamaa (PPE)
PR – PE645.118v01-00
AM – PE650.371v02-00
AM – PE650.406v02-00
Příslušný výbor:

AGRI*


Stanoviska:

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

ITRE
Mauri Pekkarinen (Renew)
AD – PE648.258v02-00
AM – PE648.616v01-00
 
	přijetí návrhu zprávy
11.	Stanovení rámce pro dosažení klimatické neutrality a změna nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)
AGRI/9/02651
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Zpravodaj:

Asger Christensen (Renew)
PA – PE650.646v01-00
AM – PE653.805v01-00
AM – PE653.806v01-00
AM – PE652.514v01-00
Příslušný výbor:

ENVI*
Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
AM – PE652.555v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
12.	Nová strategie EU-Afrika – partnerství pro udržitelný a inkluzivní rozvoj
AGRI/9/02676
	2020/2041(INI)	

Zpravodaj:

Manuel Bompard (GUE/NGL)
PA – PE652.519v01-00
AM – PE653.993v01-00
Příslušný výbor:

DEVE*
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
PR – PE654.007v01-00
AM – PE654.008v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
*** Konec hlasování na dálku ***
13.	Přechodná ustanovení pro podporu z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021
AGRI/9/01803
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Zpravodajka:

Elsi Katainen (Renew)

Příslušný výbor:

AGRI


Stanoviska:

DEVE
rozhodnutí: bez stanoviska


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

CONT
rozhodnutí: bez stanoviska


ENVI
rozhodnutí: bez stanoviska


REGI
Herbert Dorfmann (PPE)
AD – PE646.963v04-00
 
	výměna názorů
14.	Výměna názorů se zástupcem Komise (GŘ AGRI) o návrhu opravného rozpočtu č. 5 a o návrhu Komise na uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2020
15.	Prezentace Evropské Komise (GŘ AGRI) týkající se studie Společného výzkumného střediska (JRC) o maloobchodních aliancích v zemědělském a potravinovém řetězci
16.	Schválení doporučení vydaných koordinátory výboru AGRI
17.	Různé
18.	Příští schůze
	7. září 2020, 16:45–18:45 (Brusel)
21. září 2020, 16:45–18:45 (Brusel)
22. září 2020, 9:00–11:00 a 11:30–12:30 (Brusel)
* * *

