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Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AGRI(2020)0921_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Poniedziałek 21 września 2020 r., w godz. 16.45 – 18.45
Wtorek 22 września 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00
Bruksela
Sala: József Antall (4Q1)
21 września 2020 r., w godz. 16.45 – 16.55
ze zdalnym udziałem członków komisji AGRI, Rady i Komisji
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącego
*** Procedura głosowania zdalnego ***
Otwarcie głosowania zdalnego
Głosowanie zostanie otwarte o godz. 16.55 i zamknięte o godz. 19.15
Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu (obecni w sali posiedzeń komisji lub uczestniczący zdalnie) będą głosować za pośrednictwem aplikacji iVote
3.	Równoważność przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i równoważność materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie
AGRI/9/02780
***I	2020/0053(COD)	COM(2020)0137 – C9-0100/2020

Sprawozdawczyni:

Veronika Vrecionová (ECR)
PR – PE652.324v01-00
AM – PE653.996v01-00
Przedm. właśc.:

AGRI


Opiniodawcza:

INTA
Decyzja: brak opinii

 
	Przyjęcie poprawek
4.	Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje
AGRI/9/03258
	2020/1998(BUD)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Petri Sarvamaa (PPE)
PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00
Przedm. właśc.:

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

 
	Przyjęcie poprawek
5.	Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje
AGRI/9/03258
	2020/1998(BUD)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Petri Sarvamaa (PPE)
PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00
Przedm. właśc.:

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

 
	Przyjęcie poprawek budżetowych i projektów pilotażowych
6.	Unijne ramy prawne mające na celu zatrzymanie i odwrócenie globalnego wylesiania spowodowanego przez UE
AGRI/9/02245
	2020/2006(INL)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Martin Häusling (Verts/ALE)
PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00
Przedm. właśc.:

ENVI*
Delara Burkhardt (S&D)
PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00
 
	Przyjęcie poprawek
7.	Nowa strategia dla europejskich MŚP
AGRI/9/03117
	2020/2131(INI)	

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Pina Picierno (S&D)
PA – PE652.568v01-00
AM – PE653.966v01-00
Przedm. właśc.:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Przyjęcie poprawek
8.	Europejska strategia w zakresie danych
AGRI/9/03118

Sprawozdawca:

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)
PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00
 
	Przyjęcie poprawek
*** Koniec procedury głosowania zdalnego ***
21 września 2020 r., w godz. 16.55 – 18.45
9.	Wymiana poglądów na temat pakietu naprawczego i zmienionych WRF
10.	Wymiana poglądów z Rubenem Tasconem, p.o. dyrektorem ds. audytów i analiz w dziedzinie zdrowia i żywności, DG SANTE
* * *
22 września 2020 r., w godz. 9.00 – 9.15
11.	Komunikaty przewodniczącego
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. 9.15 i zamknięte o godz. 11.30
*** Procedura głosowania zdalnego ***
12.	Równoważność przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych i równoważność materiału siewnego roślin zbożowych wyprodukowanego na Ukrainie
AGRI/9/02780
***I	2020/0053(COD)	COM(2020)0137 – C9-0100/2020

Sprawozdawczyni:

Veronika Vrecionová (ECR)
PR – PE652.324v01-00
AM – PE653.996v01-00
Przedm. właśc.:

AGRI


Opiniodawcza:

INTA
Decyzja: brak opinii

 
	Przyjęcie projektu sprawozdania
13.	Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje
AGRI/9/03258
	2020/1998(BUD)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Petri Sarvamaa (PPE)
PA – PE653.892v01-00
AM – PE655.968v01-00
Przedm. właśc.:

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

 
	Przyjęcie projektu opinii
14.	Unijne ramy prawne mające na celu zatrzymanie i odwrócenie globalnego wylesiania spowodowanego przez UE
AGRI/9/02245
	2020/2006(INL)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Martin Häusling (Verts/ALE)
PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00
Przedm. właśc.:

ENVI*
Delara Burkhardt (S&D)
PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
15.	Nowa strategia dla europejskich MŚP
AGRI/9/03117
	2020/2131(INI)	

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Pina Picierno (S&D)
PA – PE652.568v01-00
AM – PE653.966v01-00
Przedm. właśc.:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
16.	Europejska strategia w zakresie danych
AGRI/9/03118

Sprawozdawca:

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)
PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
*** Koniec procedury głosowania zdalnego ***
17.	Sprawy różne
18.	Następne posiedzenia
	12 października 2020 r., w godz. 16.45 – 18.45 (Bruksela)
* * *
22 września 2020 r., w godz. 9.15 – 11.00  (przy drzwiach zamkniętych)
19.	Posiedzenie koordynatorów
* * *

