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Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

AGRI(2020)0921_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Segunda-feira, 21 de setembro de 2020, 16.45–18.45
Terça-feira, 22 de setembro de 2020, 9.00–11.00
Bruxelas
Sala: József Antall (4Q1)
21 de setembro de 2020, 16.45–16.55
Com a participação à distância dos membros da Comissão AGRI, do Conselho e da Comissão
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
*** Período de votação à distância ***
Início do período de votação à distância
O período de votação terá início às 16.55 e encerrará às 19.15.
Todos os membros que participam na votação (presentes na sala de reuniões ou através de votação à distância) votam através da aplicação iVote.
3.	Equivalência das inspeções de campo efetuadas na Ucrânia de culturas produtoras de sementes de cereais e à equivalência de sementes de cereais produzidas na Ucrânia
AGRI/9/02780
***I	2020/0053(COD)	COM(2020)0137 – C9-0100/2020

Relatora:

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

AGRI


Pareceres:

INTA
Decisão: não emitir parecer

 
	Aprovação das alterações
4.	Orçamento anual da União para o exercício de 2021 - todas as secções
AGRI/9/03258
	2020/1998(BUD)	

Relator de parecer:

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

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

 
	Aprovação das alterações
5.	Orçamento anual da União para o exercício de 2021 - todas as secções
AGRI/9/03258
	2020/1998(BUD)	

Relator de parecer:

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

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

 
	Aprovação das alterações orçamentais e dos projetos-piloto
6.	Quadro jurídico da UE para travar e inverter a desflorestação mundial impulsionada pela UE
AGRI/9/02245
	2020/2006(INL)	

Relator de parecer:

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

ENVI*
Delara Burkhardt (S&D)
PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00
 
	Aprovação das alterações
7.	Uma nova estratégia para as PME europeias
AGRI/9/03117
	2020/2131(INI)	

Relatora de parecer:

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

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Aprovação das alterações
8.	Uma estratégia europeia para os dados
AGRI/9/03118

Relator:

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)
PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00
 
	Aprovação das alterações
*** Fim do período de votação à distância ***
21 de setembro de 2020, 16.55–18.45
9.	Troca de pontos de vista sobre o Pacote de Recuperação e o QFP revisto
10.	Troca de pontos de vista com Ruben Tascon, diretor em exercício responsável pelo pelouro das Auditorias e Análises no Domínio da Saúde e dos Alimentos, DG SANTE
* * *
22 de setembro de 2020, 9.00–9.15
11.	Comunicações da presidência
Abertura do período de votação à distância para as votações finais do relatório e dos pareceres nas suas versões alteradas
Todos os membros que participam nas votações (presentes na sala de reuniões ou através de votação à distância) votam através da aplicação iVote
O período de votação terá início às 9.15 e encerrará às 11.30
*** Período de votação à distância ***
12.	Equivalência das inspeções de campo efetuadas na Ucrânia de culturas produtoras de sementes de cereais e à equivalência de sementes de cereais produzidas na Ucrânia
AGRI/9/02780
***I	2020/0053(COD)	COM(2020)0137 – C9-0100/2020

Relatora:

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

AGRI


Pareceres:

INTA
Decisão: não emitir parecer

 
	Aprovação do projeto de relatório
13.	Orçamento anual da União para o exercício de 2021 - todas as secções
AGRI/9/03258
	2020/1998(BUD)	

Relator de parecer:

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

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

 
	Aprovação do projeto de parecer
14.	Quadro jurídico da UE para travar e inverter a desflorestação mundial impulsionada pela UE
AGRI/9/02245
	2020/2006(INL)	

Relator de parecer:

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

ENVI*
Delara Burkhardt (S&D)
PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
15.	Uma nova estratégia para as PME europeias
AGRI/9/03117
	2020/2131(INI)	

Relatora de parecer:

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

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
16.	Uma estratégia europeia para os dados
AGRI/9/03118

Relator:

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)
PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
*** Fim do período de votação à distância ***
17.	Diversos
18.	Próximas reuniões
	12 de outubro de 2020, 16.45–18.45 (Bruxelas)
* * *
22 de setembro de 2020, 9.15–11.00  (à porta fechada)
19.	Reunião de coordenadores
* * *

