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Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AGRI(2020)0902_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Środa 2 września 2020 r., w godz. 9.00 – 10.00 i 10.30 – 12.30  (posiedzenie koordynatorów)  i 16.45 – 19.00
Bruksela
Sala: József Antall (4Q1)
2 września 2020 r., w godz. 9.00 – 9.15
ze zdalnym udziałem członków komisji AGRI, Rady i Komisji
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącego
3.	Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
	6-7 lipca 2020 r.	PV – PE655.619v01-00
*** Procedura głosowania zdalnego ***
Otwarcie głosowania zdalnego
Głosowanie zostanie otwarte o godz. 9.15 i zamknięte o godz. 11.30
Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu (obecni w sali posiedzeń komisji lub uczestniczący zdalnie) będą głosować za pośrednictwem aplikacji iVote
4.	Europejska strategia leśna – dalsze działania
AGRI/9/01959
	2019/2157(INI)	

Sprawozdawca:

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

AGRI*


Opiniodawcza:

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

ITRE
Mauri Pekkarinen (Renew)
AD – PE648.258v02-00
AM – PE648.616v01-00
 
	Przyjęcie poprawek
5.	Ustanowienie ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiana rozporządzenia (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)
AGRI/9/02651
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

ENVI*
Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
AM – PE652.555v01-00
 
	Przyjęcie poprawek
6.	Nowa strategia UE–Afryka – partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu
AGRI/9/02676
	2020/2041(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

DEVE*
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
PR – PE654.007v01-00
AM – PE654.008v01-00
 
	Przyjęcie poprawek
*** Koniec procedury głosowania zdalnego ***
2 września 2020 r., w godz. 9.15 – 10.00
7.	Wymiana poglądów z przedstawicielem Komisji (DG SANTE) na temat decyzji Rady 2003/17/WE w odniesieniu do równoważności przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i w sprawie równoważności materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie
* * *
2 września 2020 r., w godz. 10.30 – 12.30  (przy drzwiach zamkniętych)
8.	Posiedzenie koordynatorów
* * *
2 września 2020 r., w godz. 16.45 – 19.00
9.	Komunikaty przewodniczącego
Ogłoszenie wyników głosowań
Otwarcie procedury głosowania zdalnego w sprawie głosowań końcowych nad sprawozdaniem i opiniami po poprawkach
Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniach (obecni w sali posiedzeń komisji lub uczestniczący zdalnie) będą głosować za pośrednictwem aplikacji iVote
Głosowanie zostanie otwarte o godz. 17.00 i zamknięte o godz. 19.15
*** Procedura głosowania zdalnego ***
10.	Europejska strategia leśna – dalsze działania
AGRI/9/01959
	2019/2157(INI)	

Sprawozdawca:

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

AGRI*


Opiniodawcza:

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

ITRE
Mauri Pekkarinen (Renew)
AD – PE648.258v02-00
AM – PE648.616v01-00
 
	Przyjęcie projektu sprawozdania
11.	Ustanowienie ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiana rozporządzenia (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)
AGRI/9/02651
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

ENVI*
Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
AM – PE652.555v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
12.	Nowa strategia UE–Afryka – partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu
AGRI/9/02676
	2020/2041(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

DEVE*
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
PR – PE654.007v01-00
AM – PE654.008v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
*** Koniec procedury głosowania zdalnego ***
13.	Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w 2021 r.
AGRI/9/01803
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Sprawozdawczyni:

Elsi Katainen (Renew)

Przedm. właśc.:

AGRI


Opiniodawcza:

DEVE
Decyzja: brak opinii


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

CONT
Decyzja: brak opinii


ENVI
Decyzja: brak opinii


REGI
Herbert Dorfmann (PPE)
AD – PE646.963v04-00
 
	Wymiana poglądów
14.	Wymiana poglądów z przedstawicielem Komisji (DG AGRI) na temat projektu budżetu korygującego nr 5 oraz wniosku Komisji w sprawie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2020 r.
15.	Prezentacja przez Komisję Europejską (DG AGRI) badania Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) pt. „Stowarzyszenia detalistów w łańcuchu dostaw produktów rolnych i żywności”
16.	Zatwierdzenie zaleceń wydanych przez koordynatorów komisji AGRI
17.	Sprawy różne
18.	Następne posiedzenia
	7 września 2020 r., w godz. 16.45 – 18.45 (Bruksela)
21 września 2020 r., w godz. 16.45 – 18.45 (Bruksela)
22 września 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00 i 11.30 – 12.30 (Bruksela)
* * *

