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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament

2019-2024

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

AGRI(2020)1026_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 26. října 2020, 16:45–18:45

Úterý 27. října 2020, 9:00–11:00 a 11:30–12:30  (schůze koordinátorů)

Brusel

Místnost: József Antall (2Q2)

26. října 2020, 16:45–17:00

s distanční účastí členů výboru AGRI a zástupců Rady a Komise

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

*** Distanční hlasování ***

Zahájení distančního hlasování
Hlasování bude zahájeno v 16:55 a uzavřeno v 19:00.
Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať už jsou přítomni v zasedací místnosti 
výboru, nebo se schůze účastní na dálku, budou hlasovat pomocí aplikace iVote

3. Starý kontinent stárne – možnosti a výzvy spojené s politikou stárnutí po roce 
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2020
AGRI/9/02251

2020/2008(INI)

Zpravodaj:
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL) PA – PE657.234v01-00

AM – PE658.730v01-00
Příslušný výbor:

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

 přijetí pozměňovacích návrhů

*** Konec distančního hlasování ***

26. října 2020, 17:00–18:45

4. Veřejné slyšení na téma "Situace na trhu s ovocem, zeleninou a vínem - dopad 
unijních opatření proti pandemii COVID-19"
(viz samostatný program)

* * *

27. října 2020, 9:00–11:00

5. Sdělení předsedy

Oznámení výsledků hlasování
Zahájení postupu distančního hlasování – konečné hlasování o stanovisku v 
pozměněném znění
Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať už jsou přítomni v zasedací místnosti 
výboru, nebo se schůze účastní na dálku, budou hlasovat pomocí aplikace iVote
Hlasování bude zahájeno v 9:10 a uzavřeno v 11:30.

*** Distanční hlasování ***

6. Starý kontinent stárne – možnosti a výzvy spojené s politikou stárnutí po roce 
2020
AGRI/9/02251

2020/2008(INI)

Zpravodaj:
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL) PA – PE657.234v01-00

AM – PE658.730v01-00
Příslušný výbor:

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

 přijetí návrhu stanoviska

*** Konec distančního hlasování ***

7. Prezentace zástupce Komise (GŘ SANTE) o aktuální situace ohledně afrického 
moru prasat

8. Výměna názorů se zástupcem Komise (GŘ AGRI) o zemědělských otázkách 
souvisejících s obchodem

9. Různé

10. Příští schůze
 10. listopadu 2020, 16:45–18:45
 19. listopadu 2020, 13:45–15:45

* * *

27. října 2020, 11:30–12:30  (schůze koordinátorů)

11. Schůze koordinátorů

* * *
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