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Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

AGRI(2020)1026_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Pirmdien, 2020. gada 26. oktobrī, plkst. 16.45–18.45
Otrdien, 2020. gada 27. oktobrī, plkst. 9.00–11.00 un plkst. 11.30–12.30  (koordinatoru sanāksme)
Briselē
Telpa: József Antall (2Q2)
2020. gada 26. oktobrī plkst. 16.45–17.00
AGRI komitejas locekļiem, Padomes un Komisijas pārstāvjiem piedaloties attālināti
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
*** Attālinātās balsošanas procedūra ***
Attālinātas balsošanas procedūras atklāšana
Balsošana sāksies plkst. 16.55 un beigsies plkst. 19.00
Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā (gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies attālināti) balsos, izmantojot lietotni iVote.
3.	Vecā kontinenta novecošana: iespējas un risināmie uzdevumi, kas saistīti ar novecošanas politiku laikposmam pēc 2020. gada
AGRI/9/02251
	2020/2008(INI)	

Atzinuma sagatavotājs:

Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)
PA – PE657.234v01-00
AM – PE658.730v01-00
Atbildīgā komiteja:

EMPL
Beata Szydło (ECR)
PR – PE657.302v01-00
AM – PE658.923v01-00
AM – PE658.865v01-00
 
	Grozījumu pieņemšana
*** Attālinātās balsošanas procedūras beigas***
2020. gada 26. oktobrī plkst. 17.00–18.45
4.	Atklāta uzklausīšana par “Situāciju augļu, dārzeņu un vīna tirgū – ES pasākumu ietekme uz Covid-19 pandēmiju”
(sk. atsevišķu programmu)
* * *
2020. gada 27. oktobrī plkst. 9.00–11.00
5.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
Balsošanas rezultātu paziņošana
Galīgā balsojuma par grozīto atzinumu attālinātās balsošanas procedūras atklāšana
Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā (gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies attālināti) balsos, izmantojot lietotni iVote.
Balsošana sāksies plkst. 9.10 un beigsies plkst. 11.30.
*** Attālinātās balsošanas procedūra ***
6.	Vecā kontinenta novecošana: iespējas un risināmie uzdevumi, kas saistīti ar novecošanas politiku laikposmam pēc 2020. gada
AGRI/9/02251
	2020/2008(INI)	

Atzinuma sagatavotājs:

Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)
PA – PE657.234v01-00
AM – PE658.730v01-00
Atbildīgā komiteja:

EMPL
Beata Szydło (ECR)
PR – PE657.302v01-00
AM – PE658.923v01-00
AM – PE658.865v01-00
 
	Atzinuma projekta pieņemšana
*** Attālinātās balsošanas procedūras beigas***
7.	Komisijas (DG SANTE) pārstāvja uzstāšanās par pašreizējo stāvokli saistībā ar Āfrikas cūku mēri
8.	Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvi (DG AGRI) par lauksaimniecības jautājumiem saistītiem ar tirdzniecību
9.	Dažādi jautājumi
10.	Nākamās sanāksmes
	2020. gada 10. novembrī plkst. 16.45–18.45
2020. gada 19. novembrī plkst. 13.45–15.45
* * *
2020. gada 27. oktobrī plkst. 11.30–12.30  (koordinatoru sanāksme)
11.	Koordinatoru sanāksme
* * *

