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2019-2024

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

AGRI(2020)1026_1

PROJETO DE ORDEM DO DIA

Reunião

Segunda-feira, 26 de outubro de 2020, 16.45–18.45

Terça-feira, 27 de outubro de 2020, 9.00–11.00 e 11.30–12.30  (reunião de 

coordenadores)

Bruxelas

Sala: József Antall (2Q2)

26 de outubro de 2020, 16.45–17.00

Com a participação à distância dos membros da Comissão AGRI, do Conselho e da 
Comissão

1. Aprovação da ordem do dia

2. Comunicações da presidência

*** Período de votação à distância ***

Início do procedimento de votação à distância
A votação terá início às 16.55 e encerrará às 19.00
Todos os membros que participam na votação (presentes na sala de reuniões ou 
participando à distância) votarão através da aplicação iVote
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3. Um velho continente a envelhecer - possibilidades e desafios relacionados com a 
política de envelhecimento após 2020
AGRI/9/02251

2020/2008(INI)

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

AM – PE658.730v01-00
Fundo:

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

 Aprovação das alterações

*** Fim do período de votação à distância ***

26 de outubro de 2020, 17.00–18.45

4. Audição Pública sobre «A situação dos mercados da fruta, dos produtos 
hortícolas e do vinho – Impacto das medidas da UE para fazer face à pandemia 
de COVID-19»
(ver programa em separado)

* * *

27 de outubro de 2020, 9.00–11.00

5. Comunicações da presidência

Anúncio dos resultados da votação
Início do período de votação à distância para a votação final do parecer na sua versão 
alterada
Todos os membros que participam na votação (presentes na sala de reuniões ou 
participando à distância) votarão através da aplicação iVote.
A votação terá início às 9.10 e encerrará às 11.30

*** Período de votação à distância ***

6. Um velho continente a envelhecer - possibilidades e desafios relacionados com a 
política de envelhecimento após 2020
AGRI/9/02251

2020/2008(INI)

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

AM – PE658.730v01-00
Fundo:
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EMPL Beata Szydło (ECR) PR – PE657.302v01-00
AM – PE658.923v01-00
AM – PE658.865v01-00

 Aprovação do projeto de parecer

*** Fim do período de votação à distância ***

7. Apresentação por um representante da Comissão (DG SANTE) sobre o ponto da 
situação relativamente à peste suína africana

8. Troca de pontos de vista com um representante da Comissão (DG AGRI) sobre 
questões agrícolas relacionadas com o comércio

9. Diversos

10. Próximas reuniões
 10 de novembro de 2020, 16.45–18.45
 19 de novembro de 2020, 13.45–15.45

* * *

27 de outubro de 2020, 11.30–12.30  (reunião de coordenadores)

11. Reunião de coordenadores

* * *
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