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Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

AGRI(2020)0921_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020, από 16.45 έως 18.45
Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020, από 9.00 έως 11.00
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q1)
21 Σεπτεμβρίου 2020, από 16.45 έως 16.55
Με την εξ αποστάσεως συμμετοχή μελών της επιτροπής AGRI, του Συμβουλίου και της Επιτροπής
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 16.55 έως τις 19.15.
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία (είτε αυτοπροσώπως στην αίθουσα συνεδρίασης της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως) θα ψηφίσουν μέσω της εφαρμογής iVote
3.	Iσοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών δημητριακών που διενεργούνται στην Ουκρανία και ισοδυναμία των σπόρων δημητριακών προς σπορά που παράγονται στην Ουκρανία
AGRI/9/02780
***I	2020/0053(COD)	COM(2020)0137 – C9-0100/2020

Εισηγήτρια:

Veronika Vrecionová (ECR)
PR – PE652.324v01-00
AM – PE653.996v01-00
Επί της ουσίας:

AGRI


Γνωμοδοτήσεις:

INTA
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Έγκριση των τροπολογιών
4.	Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
AGRI/9/03258
	2020/1998(BUD)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Petri Sarvamaa (PPE)
PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00
Επί της ουσίας:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Έγκριση των τροπολογιών
5.	Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
AGRI/9/03258
	2020/1998(BUD)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Petri Sarvamaa (PPE)
PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00
Επί της ουσίας:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Έγκριση τροπολογιών επί του προϋπολογισμού και πιλοτικών προγραμμάτων
6.	Νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την ανάσχεση και την αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών για την οποία φέρει ευθύνη η ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα
AGRI/9/02245
	2020/2006(INL)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Martin Häusling (Verts/ALE)
PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00
Επί της ουσίας:

ENVI*
Delara Burkhardt (S&D)
PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
7.	Μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ
AGRI/9/03117
	2020/2131(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Pina Picierno (S&D)
PA – PE652.568v01-00
AM – PE653.966v01-00
Επί της ουσίας:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
8.	Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα
AGRI/9/03118

Εισηγητής:

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)
PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
21 Σεπτεμβρίου 2020, από 16.55 έως 18.45
9.	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη και το αναθεωρημένο ΠΔΠ
10.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Ruben Tascon, ασκούντα χρέη διευθυντή για τους ελέγχους και την ανάλυση της υγείας και των τροφίμων, ΓΔ SANTE
* * *
22 Σεπτεμβρίου 2020, από 9.00 έως 9.15
11.	Ανακοινώσεις του προέδρου
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας που αφορά τις τελικές ψηφοφορίες επί της έκθεσης και των γνωμοδοτήσεων, όπως τροποποιήθηκαν.
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στις ψηφοφορίες (είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως) θα ψηφίσουν μέσω της εφαρμογής iVote.
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 9.15 έως τις 11.30
*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
12.	Iσοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών δημητριακών που διενεργούνται στην Ουκρανία και ισοδυναμία των σπόρων δημητριακών προς σπορά που παράγονται στην Ουκρανία
AGRI/9/02780
***I	2020/0053(COD)	COM(2020)0137 – C9-0100/2020

Εισηγήτρια:

Veronika Vrecionová (ECR)
PR – PE652.324v01-00
AM – PE653.996v01-00
Επί της ουσίας:

AGRI


Γνωμοδοτήσεις:

INTA
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
13.	Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
AGRI/9/03258
	2020/1998(BUD)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Petri Sarvamaa (PPE)
PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00
Επί της ουσίας:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
14.	Νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την ανάσχεση και την αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών για την οποία φέρει ευθύνη η ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα
AGRI/9/02245
	2020/2006(INL)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Martin Häusling (Verts/ALE)
PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00
Επί της ουσίας:

ENVI*
Delara Burkhardt (S&D)
PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
15.	Μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ
AGRI/9/03117
	2020/2131(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Pina Picierno (S&D)
PA – PE652.568v01-00
AM – PE653.966v01-00
Επί της ουσίας:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
16.	Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα
AGRI/9/03118

Εισηγητής:

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)
PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
17.	Διάφορα
18.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	12 Οκτωβρίου 2020, από 16.45 έως 18.45 (Βρυξέλλες)
* * *
22 Σεπτεμβρίου 2020, από 9.15 έως 11.00  (κεκλεισμένων των θυρών)
19.	Συνεδρίαση των συντονιστών
* * *

