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Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

AGRI(2020)0921_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 21 septembrie 2020, 16.45 - 18.45
Marți, 22 septembrie 2020, 9.00 - 11.00
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q1)
21 septembrie 2020, 16.45 - 16.55
Cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei 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
Votarea va începe la ora 16.55 și se va încheia la ora 19.15.
Toți membrii care participă la vot (fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță) vor vota prin aplicația iVote.
3.	Echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Ucraina asupra cerealelor de cultură producătoare de semințe și echivalența semințelor de cereale produse în Ucraina
	AGRI/9/02780
	***I	2020/0053(COD)	COM(2020)0137 – C9-0100/2020
Raportoare:

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

AGRI


Avize:

INTA
Decizie: fără aviz

	Adoptarea amendamentelor

4.	Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile
	AGRI/9/03258
		2020/1998(BUD)	
Raportor pentru aviz:

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

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

	Adoptarea amendamentelor

5.	Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile
	AGRI/9/03258
		2020/1998(BUD)	
Raportor pentru aviz:

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

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

	Adoptarea amendamentelor bugetare și a proiectelor-pilot

6.	Un cadru juridic al UE pentru stoparea și inversarea defrișărilor provocate de UE la nivel mondial
	AGRI/9/02245
		2020/2006(INL)	
Raportor pentru aviz:

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

ENVI*
Delara Burkhardt (S&D)
PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00
	Adoptarea amendamentelor

7.	O nouă strategie pentru IMM-urile europene
	AGRI/9/03117
		2020/2131(INI)	
Raportoare pentru aviz:

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

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
	Adoptarea amendamentelor

8.	O strategie europeană privind datele
	AGRI/9/03118

Raportor:

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)
PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00
	Adoptarea amendamentelor

*** Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***
21 septembrie 2020, 16.55 - 18.45
9.	Schimb de opinii privind pachetul de redresare și CFM revizuit
10.	Schimb de opinii cu Ruben Tascon, director interimar pentru audituri și analize în materie de sănătate și alimentație, DG SANTE
* * *
22 septembrie 2020, 9.00 - 9.15
11.	Comunicări ale președinției
	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 ora 9.15 și se va încheia la ora 11.30.
*** Procedura de votare de la distanță***
12.	Echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Ucraina asupra cerealelor de cultură producătoare de semințe și echivalența semințelor de cereale produse în Ucraina
	AGRI/9/02780
	***I	2020/0053(COD)	COM(2020)0137 – C9-0100/2020
Raportoare:

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

AGRI


Avize:

INTA
Decizie: fără aviz

	Adoptarea proiectului de raport

13.	Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile
	AGRI/9/03258
		2020/1998(BUD)	
Raportor pentru aviz:

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

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

	Adoptarea proiectului de aviz

14.	Un cadru juridic al UE pentru stoparea și inversarea defrișărilor provocate de UE la nivel mondial
	AGRI/9/02245
		2020/2006(INL)	
Raportor pentru aviz:

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

ENVI*
Delara Burkhardt (S&D)
PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

15.	O nouă strategie pentru IMM-urile europene
	AGRI/9/03117
		2020/2131(INI)	
Raportoare pentru aviz:

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

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

16.	O strategie europeană privind datele
	AGRI/9/03118
Raportor:

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)
PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

*** Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***
17.	Chestiuni diverse
18.	Reuniuni următoare
	12 octombrie 2020, 16.45 - 18.45 (Bruxelles)

* * *
22 septembrie 2020, 9.15 - 11.00 (cu ușile închise)
19.	Reuniune a coordonatorilor
* * *

