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Parlamentul European

2019-2024

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

AGRI(2020)1026_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 26 octombrie 2020, 16.45 - 18.45

Marți, 27 octombrie 2020, 9.00 - 11.00 și 11.30 - 12.30 (reuniune a coordonatorilor)

Bruxelles

Sala: József Antall (2Q2)

26 octombrie 2020, 16.45 - 17.00

Cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei AGRI, a Consiliului și a Comisiei

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

*** Procedura de votare de la distanță***

Deschiderea procedurii de votare de la distanță
Votarea va începe la ora 16.55 și se va încheia la ora 19.00.
Toți deputații care participă la vot (fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie 
participând de la distanță) vor vota prin aplicația iVote.

3. Îmbătrânirea populației vechiului continent - posibilități și provocări legate de 
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politica privind îmbătrânirea populației după 2020
AGRI/9/02251

2020/2008(INI)

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

AM – PE658.730v01-00
Comisie competentă:

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

 Adoptarea amendamentelor

*** Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***

26 octombrie 2020, 17.00 - 18.45

4. Audiere publică pe tema: „Situația piețelor de fructe și legume și a pieței vinului 
– impactul măsurilor UE de luptă împotriva pandemiei de COVID-19”
(a se vedea programul separat)

* * *

27 octombrie 2020, 9.00 - 11.00

5. Comunicări ale președinției

Anunțarea rezultatelor votului
Deschiderea procedurii de votare de la distanță pentru votul final privind avizul, astfel 
cum a fost modificat
Toți deputații care participă la vot (fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie 
participând de la distanță) vor vota prin aplicația iVote.
Votarea va începe la ora 9.10 și se va încheia la ora 11.30.

*** Procedura de votare de la distanță***

6. Îmbătrânirea populației vechiului continent - posibilități și provocări legate de 
politica privind îmbătrânirea populației după 2020
AGRI/9/02251

2020/2008(INI)

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

AM – PE658.730v01-00
Comisie competentă:

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



OJ\1216303RO.rtf 3/3 PE659.049v01-00

RO

 Adoptarea proiectului de aviz

*** Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***

7. Prezentare susținută de un reprezentant al Comisiei (DG SANTE) privind 
situația actuală a pestei porcine africane

8. Schimb de opinii cu un reprezentant al Comisiei (DG AGRI) cu privire la 
chestiuni agricole legate de comerț

9. Chestiuni diverse

10. Reuniuni următoare
 10 noiembrie 2020, 16.45 - 18.45
 19 noiembrie 2020, 13.45 - 15.45

* * *

27 octombrie 2020, 11.30 - 12.30 (reuniune a coordonatorilor)

11. Reuniune a coordonatorilor

* * *
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