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Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

AGRI(2020)0907_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 7 septembrie 2020, 16.45 - 18.45
Bruxelles
Sala: József Antall (6Q2)
7 septembrie 2020, 16.45 - 18.15
Cu participarea de la distanță a membrilor AGRI, a Consiliului și a Comisiei
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
*** Procedura de votare de la distanță***
Deschiderea procedurii de votare de la distanță pentru voturile finale privind raportul și avizele, astfel cum au fost modificate
Toți membrii care participă la voturi (fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță) vor vota prin aplicația iVote
Votarea va începe la 16.50 și se va încheia la 18.15.
3.	Strategia europeană pentru păduri - Calea de urmat
AGRI/9/01959
	2019/2157(INI)	

Raportor:

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

AGRI*


Avize:

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

ITRE
Mauri Pekkarinen (Renew)
AD – PE648.258v02-00
AM – PE648.616v01-00
 
	Adoptarea proiectului de raport
4.	Instituirea cadrului pentru realizarea neutralității climatice și modificarea Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)
AGRI/9/02651
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Raportor pentru aviz:

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

ENVI*
Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
AM – PE652.555v01-00
 
	Adoptarea proiectului de aviz
5.	O nouă strategie UE-Africa - un parteneriat pentru dezvoltare durabilă și favorabilă incluziunii
AGRI/9/02676
	2020/2041(INI)	

Raportor pentru aviz:

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

DEVE*
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
PR – PE654.007v01-00
AM – PE654.008v01-00
 
	Adoptarea proiectului de aviz
*** Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***
6.	Schimb de opinii cu Janusz Wojciechowski, comisar pentru agricultură, privind chestiuni generale
7 septembrie 2020, 18.15 - 18.45
7.	Prezentarea de către Comisia Europeană (DG AGRI) a studiului privind punerea în aplicare a controalelor de conformitate în sectorul uleiului de măsline în întreaga Uniune Europeană
8.	Chestiuni diverse
9.	Reuniuni următoare
	21 septembrie 2020, 16.45 - 18.45 (Bruxelles)
22 septembrie 2020, 9.00 - 11.00 și 11.30 - 12.30 (Bruxelles)
* * *

