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Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

AGRI(2020)0921_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 21. septembra 2020 od 16.45 do 18.45 h
utorok 22. septembra 2020 od 9.00 do 11.00 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (4Q1)
21. septembra 2020 od 16.45 do 16.55 h
S účasťou členov výboru AGRI, Rady a Komisie na diaľku
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
***Hlasovanie na diaľku***
Otvorenie postupu hlasovania na diaľku
Hlasovanie bude otvorené od 16.55 h a skončí sa 19.15 h.
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní (buď v zasadacej miestnosti, alebo na diaľku), budú hlasovať prostredníctvom aplikácie iVote.
3.	Rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine
AGRI/9/02780
***I	2020/0053(COD)	COM(2020)0137 – C9-0100/2020

Spravodajkyňa:

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

AGRI


Výbory požiadané o stanovisko:

INTA
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	prijatie pozmeňujúcich návrhov
4.	Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely
AGRI/9/03258
	2020/1998(BUD)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

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

 
	prijatie pozmeňujúcich návrhov
5.	Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely
AGRI/9/03258
	2020/1998(BUD)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

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

 
	prijatie rozpočtových pozmeňujúcich návrhov a pilotných projektov
6.	Právny rámec EÚ na zastavenie a zvrátenie globálneho odlesňovania spôsobovaného EÚ
AGRI/9/02245
	2020/2006(INL)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

ENVI*
Delara Burkhardt (S&D)
PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00
 
	prijatie pozmeňujúcich návrhov
7.	Nová stratégia pre európske MSP
AGRI/9/03117
	2020/2131(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

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

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	prijatie pozmeňujúcich návrhov
8.	Európska dátová stratégia
AGRI/9/03118

Spravodajca:

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)
PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00
 
	prijatie pozmeňujúcich návrhov
***Koniec hlasovania na diaľku***
21. septembra 2020 od 16.55 do 18.45 h
9.	Výmena názorov o balíku opatrení na obnovu a o revidovanom VFR
10.	Výmena názorov s Rubenom Tasconom, úradujúcim riaditeľom pre audity a analýzy v oblasti zdravia a potravín, GR SANTE
* * *
22. septembra 2020 od 9.00 do 9.15 h
11.	Oznámenia predsedníctva
Otvorenie hlasovania na diaľku týkajúceho sa záverečného hlasovania o správe a stanoviskách v znení zmien
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní (buď v zasadacej miestnosti výboru, alebo na diaľku), budú hlasovať prostredníctvom aplikácie iVote.
Hlasovanie bude otvorené od 9.15 do 11.30 h.
***Hlasovanie na diaľku***
12.	Rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine
AGRI/9/02780
***I	2020/0053(COD)	COM(2020)0137 – C9-0100/2020

Spravodajkyňa:

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

AGRI


Výbory požiadané o stanovisko:

INTA
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	prijatie návrhu správy
13.	Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely
AGRI/9/03258
	2020/1998(BUD)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

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

 
	prijatie návrhu stanoviska
14.	Právny rámec EÚ na zastavenie a zvrátenie globálneho odlesňovania spôsobovaného EÚ
AGRI/9/02245
	2020/2006(INL)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

ENVI*
Delara Burkhardt (S&D)
PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00
 
	prijatie návrhu stanoviska
15.	Nová stratégia pre európske MSP
AGRI/9/03117
	2020/2131(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

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

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	prijatie návrhu stanoviska
16.	Európska dátová stratégia
AGRI/9/03118

Spravodajca:

Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)
PA – PE652.570v01-00
AM – PE653.991v01-00
 
	prijatie návrhu stanoviska
***Koniec hlasovania na diaľku***
17.	Rôzne otázky
18.	Nasledujúce schôdze
	12. októbra 2020 od 16.45 do 18.45 h (Brusel)
* * *
22. septembra 2020 od 9.15 do 11.00 h  (za zatvorenými dverami)
19.	Schôdza koordinátorov
* * *

