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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

AGRI(2020)1026_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 26 октомври 2020 г., 16.45–18.45 ч.

Вторник, 27 октомври 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 11.30–12.30 ч.  (заседание на

координаторите)

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2)

26 октомври 2020 г., 16.45–17.00 ч.

С дистанционното участие на членовете на комисията AGRI, представители на
Съвета и на Комисията

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

*** Процедура за дистанционно гласуване ***

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване
Гласуването ще започне в 16.55 ч. и ще приключи в 19.00 ч.
Всички членове на ЕП, участващи в гласуването (намиращи се в заседателната
зала на комисията или участващи дистанционно) ще гласуват чрез приложението
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iVote

3. Остаряването на стария континент – възможности и предизвикателства, 
свързани с политиката за периода след 2020 г. в сферата на застаряването
на населението
AGRI/9/02251

2020/2008(INI)

Докладчик по становище:
Люк Минг Фланаган (GUE/NGL) PA – PE657.234v01-00

AM – PE658.730v01-00
Водеща:

EMPL Беата Шидло (ECR) PR – PE657.302v01-00
AM – PE658.923v01-00
AM – PE658.865v01-00

 Приемане на измененията

*** Край на процедурата за дистанционно гласуване ***

26 октомври 2020 г., 17.00–18.45 ч.

4. Публично изслушване на тема „Положението на пазара на плодовете, 
зеленчуците и виното – въздействието на мерките на ЕС за справяне с
пандемията от COVID-19“
(вж. отделна програма)

* * *

27 октомври 2020 г., 9.00–11.00 ч.

5. Съобщения на председателя

Обявяване на резултатите от гласуването
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване на окончателното
гласуване на измененото становище
Всички членове на ЕП, участващи в гласуването (намиращи се в заседателната
зала на комисията или участващи дистанционно) ще гласуват чрез
приложението iVote
Гласуването ще започне в 9.10 ч. и ще приключи в 11.30 ч.

*** Процедура на дистанционно гласуване ***

6. Остаряването на стария континент – възможности и предизвикателства, 
свързани с политиката за периода след 2020 г. в сферата на застаряването
на населението
AGRI/9/02251

2020/2008(INI)
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Докладчик по становище:
Люк Минг Фланаган (GUE/NGL) PA – PE657.234v01-00

AM – PE658.730v01-00
Водеща:

EMPL Беата Шидло (ECR) PR – PE657.302v01-00
AM – PE658.923v01-00
AM – PE658.865v01-00

 Приемане на проекта на становище

*** Край на процедурата за дистанционно гласуване ***

7. Презентация от представител на Комисията (ГД „Здравеопазване и
безопасност на храните“) относно актуалното състояние с африканската
чума по свинете

8. Размяна на мнения с представител на Комисията (ГД „Земеделие и
развитие на селските райони“) относно свързани с търговията въпроси на
селското стопанство

9. Разни въпроси

10. Следващи заседания
 10 ноември 2020 г., 16.45–18.45 ч.
 19 ноември 2020 г., 13.45–15.45 ч.

* * *

27 октомври 2020 г., 11.30–12.30 ч.  (заседание на координаторите)

11. Заседание на координаторите

* * *
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