OJ\1216303NL.rtf	PE659.049v01-00
NL	In verscheidenheid verenigd	NL
PE659.049v01-00	 /1 	OJ\1216303NL.rtf
NL
OJ\1216303NL.rtf	 /1 	PE659.049v01-00
	NL

Europees Parlement
2019-2024
file_0.png




Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

AGRI(2020)1026_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 26 oktober 2020, 16.45 - 18.45 uur
Dinsdag 27 oktober 2020, 9.00 - 11.00 uur en 11.30 - 12.30 uur  (coördinatorenvergadering)
Brussel
Zaal: József Antall (2Q2)
26 oktober 2020, 16.45 - 17.00 uur
Met deelname op afstand van de leden van AGRI, de Raad en de Commissie
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
*** Stemming op afstand ***
Opening van de stemmingsprocedure op afstand
De stemming wordt om 16.55 uur geopend en om 19.00 uur gesloten
Alle leden die deelnemen aan de stemming (ofwel in de vergaderzaal van de commissie, ofwel op afstand) stemmen met behulp van de iVote-app.
3.	Het oude continent veroudert - mogelijkheden en uitdagingen voor het vergrijzingsbeleid na 2020
AGRI/9/02251
	2020/2008(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

EMPL
Beata Szydło (ECR)
PR – PE657.302v01-00
AM – PE658.923v01-00
AM – PE658.865v01-00
 
	Goedkeuring amendementen
*** Einde van de stemming op afstand ***
26 oktober 2020, 17.00 - 18.45 uur
4.	Openbare hoorzitting over "De marktsituatie op het gebied van fruit, groenten en wijn – de gevolgen van de EU-maatregelen in verband met de COVID-19-pandemie"
(zie afzonderlijk programma)
* * *
27 oktober 2020, 9.00 - 11.00 uur
5.	Mededelingen van de voorzitter
Bekendmaking van stemmingsuitslag
Opening van de stemming op afstand voor de eindstemming over het advies in gewijzigde vorm
Alle leden die deelnemen aan de stemming (ofwel in de vergaderzaal van de commissie, ofwel op afstand) stemmen met behulp van de iVote-app.
De stemming wordt om 9.10 uur geopend en om 11.30 uur gesloten
*** Stemming op afstand ***
6.	Het oude continent veroudert - mogelijkheden en uitdagingen voor het vergrijzingsbeleid na 2020
AGRI/9/02251
	2020/2008(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

EMPL
Beata Szydło (ECR)
PR – PE657.302v01-00
AM – PE658.923v01-00
AM – PE658.865v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
*** Einde van de stemming op afstand ***
7.	Presentatie door een vertegenwoordiger van de Commissie (DG SANTE) over de stand van zaken met betrekking tot de Afrikaanse varkenspest
8.	Gedachtewisseling met een vertegenwoordiger van de Commissie (DG AGRI) over handelsgerelateerde landbouwkwesties
9.	Rondvraag
10.	Volgende vergaderingen
	10 november 2020, 16.45 - 18.45 uur
19 november 2020, 13.45 - 15.45 uur
* * *
27 oktober 2020, 11.30 - 12.30 uur  (coördinatorenvergadering)
11.	Coördinatorenvergadering
* * *

