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Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

AGRI(2020)0902_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Woensdag 2 september 2020, 9.00 - 10.00 uur en 10.30 - 12.30 uur  (coördinatorenvergadering)  en 16.45 - 19.00 uur
Brussel
Zaal: József Antall (4Q1)
2 september 2020, 9.00 - 9.15 uur
Met deelname op afstand door leden van AGRI, de Raad en de Commissie
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	6-7 juli 2020	PV – PE655.619v01-00
*** Stemming op afstand ***
Opening van de stemming op afstand
De stemming wordt om 9.15 uur geopend en om 11.30 uur gesloten
Alle leden die deelnemen aan de stemming (ofwel in de vergaderzaal van de commissie, ofwel op afstand) stemmen met behulp van de iVote-app
4.	De Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit
AGRI/9/01959
	2019/2157(INI)	

Rapporteur:

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

AGRI*


Adviezen:

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

ITRE
Mauri Pekkarinen (Renew)
AD – PE648.258v02-00
AM – PE648.616v01-00
 
	Goedkeuring amendementen
5.	Vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)
AGRI/9/02651
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Rapporteur voor advies:

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

ENVI*
Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
AM – PE652.555v01-00
 
	Goedkeuring amendementen
6.	Een nieuwe strategie EU-Afrika – een partnerschap voor duurzame en inclusieve ontwikkeling
AGRI/9/02676
	2020/2041(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

DEVE*
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
PR – PE654.007v01-00
AM – PE654.008v01-00
 
	Goedkeuring amendementen
*** Einde van de stemprocedure op afstand ***
2 september 2020, 9.15 - 10.00 uur
7.	Gedachtewisseling met een vertegenwoordiger van de Commissie (DG SANTE) over Beschikking 2003/17/EG van de Raad wat betreft de gelijkwaardigheid van in Oekraïne verrichte veldkeuringen van gewassen voor de teelt van zaaigranen en de gelijkwaardigheid van in Oekraïne voortgebrachte zaaigranen
* * *
2 september 2020, 10.30 - 12.30 uur  (met gesloten deuren)
8.	Coördinatorenvergadering
* * *
2 september 2020, 16.45 - 19.00 uur
9.	Mededelingen van de voorzitter
Bekendmaking van de uitslag van de stemming
Opening van de stemprocedure op afstand voor de eindstemming over het verslag en de adviezen als gewijzigd
Alle leden die deelnemen aan de stemming (ofwel in de vergaderzaal van de commissie, ofwel op afstand) stemmen met behulp van de iVote-app
De stemming wordt om 17.00 uur geopend en om 19.15 uur gesloten
*** Stemming op afstand ***
10.	De Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit
AGRI/9/01959
	2019/2157(INI)	

Rapporteur:

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

AGRI*


Adviezen:

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

ITRE
Mauri Pekkarinen (Renew)
AD – PE648.258v02-00
AM – PE648.616v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpverslag
11.	Vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)
AGRI/9/02651
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Rapporteur voor advies:

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

ENVI*
Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
AM – PE652.555v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
12.	Een nieuwe strategie EU-Afrika – een partnerschap voor duurzame en inclusieve ontwikkeling
AGRI/9/02676
	2020/2041(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

DEVE*
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
PR – PE654.007v01-00
AM – PE654.008v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
*** Einde van de stemming op afstand ***
13.	Overgangsbepalingen inzake steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in het jaar 2021
AGRI/9/01803
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Rapporteur:

Elsi Katainen (Renew)

Bevoegd:

AGRI


Adviezen:

DEVE
Besluit: geen advies


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

CONT
Besluit: geen advies


ENVI
Besluit: geen advies


REGI
Herbert Dorfmann (PPE)
AD – PE646.963v04-00
 
	Gedachtewisseling
14.	Gedachtewisseling met een vertegenwoordiger van de Commissie (DG AGRI), over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 en het voorstel van Commissie over de mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020 
15.	Presentatie door de Europese Commissie (DG AGRI) van de studie van het JRC over allianties tussen detailhandelaren in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen
16.	Goedkeuring van de aanbevelingen van de AGRI-coördinatoren
17.	Rondvraag
18.	Volgende vergaderingen
	7 september 2020, 16.45 - 18.45 uur (Brussel)
21 september 2020, 16.45 - 18.45 uur (Brussel)
22 september 2020, 9.00 - 11.00 uur en 11.30 - 12.30 uur (Brussel)
* * *

