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Комисия по земеделие и развитие на селските райони

AGRI(2020)1130_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 30 ноември 2020 г., 16.30–18.45 ч.
Вторник, 1 декември 2020 г., 9.00–12.00 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)
30 ноември 2020 г., 16.30–17.00 ч.
С дистанционното участие на членовете на комисията AGRI, представители на Съвета и Комисията
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Одобрение на поправка на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета, съгласно член 241, параграф 1 от Правилника за дейността на Европейския парламент
4.	Актуално състояние на текущите тристранни преговори
Регламент за преходните мерки – продължителност, 2019/0254(COD)
• Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3 от Правилника за дейността)
5.	Актуално състояние на текущите тристранни преговори
Единен пазар – 2018/0231(COD)
• Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3 от Правилника за дейността)
30 ноември 2020 г., 17.00–17.15 ч.
*** Процедура на дистанционно гласуване ***
Откриване на процедурата на дистанционно гласуване
Гласуването ще започне в 17.15 ч. и ще приключи в 19.00 ч.
Всички членове на ЕП, участващи в гласуването (намиращи се в заседателната зала на комисията или участващи дистанционно), ще гласуват чрез приложението iVote
6.	Въздействие на правилата на ЕС в областта на свободното движение на работници и услуги: трудовата мобилност в рамките на ЕС като инструмент за съчетаване на нуждите и уменията на пазара на труда
AGRI/9/02248
	2020/2007(INI)	

Докладчик по становище:

Ружа Томашич (ECR)
PA – PE648.630v01-00
AM – PE650.469v01-00
Водеща:

EMPL*
Радан Кънев (PPE)
PR – PE660.195v01-00
 
	Разглеждане и приемане на измененията

7.	Разработване на стратегия на ЕС за устойчив туризъм
AGRI/9/02627
	2020/2038(INI)	

Докладчик по становище:

Марлене Мортлер (PPE)
PA – PE652.559v01-00
AM – PE657.301v02-00
Водеща:

TRAN
Клаудия Монтейру де Агиар (PPE)
PR – PE657.187v01-00
AM – PE660.207v01-00
 
	Разглеждане и приемане на измененията

8.	Обръщане на демографските тенденции в регионите на ЕС чрез използване на инструментите на политиката на сближаване
AGRI/9/02630
	2020/2039(INI)	

Докладчик по становище:

Масали Агилар (ECR)
PA – PE657.414v01-00
AM – PE658.985v01-00
Водеща:

REGI
Даниел Буда (PPE)

 
	Разглеждане и приемане на измененията

9.	Нов план за действие за кръгова икономика
AGRI/9/02954
	2020/2077(INI)	

Докладчик по становище:

Клод Груфат (Verts/ALE)
PA – PE657.453v01-00
AM – PE658.983v01-00
Водеща:

ENVI*
Ян Хойтема (Renew)
PR – PE652.387v02-00
AM – PE660.071v02-00
AM – PE657.318v01-00
 
	Разглеждане и приемане на измененията

10.	Преходни разпоредби за подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г.
AGRI/9/01803
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Докладчик:

Елси Катайнен (Renew)
AM – PE658.710v01-00
DT – PE658.724v01-00
Водеща:

AGRI


Подпомагащи:

DEVE
Решение: без становище


BUDG
Йоан Ван Овертвелд (ECR)
AL – PE644.725v03-00

CONT
Решение: без становище


ENVI
Решение: без становище


REGI
Херберт Дорфман (PPE)
AD – PE646.963v04-00
 
	Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

Резултатите от гласуването на измененията по проектите на становище и на предварителното споразумение ще бъдат обявени писмено.
Окончателните гласувания на проектите на становище ще се проведат на 1 декември 2020 г. чрез приложението iVote. Процедурата за гласуване ще бъде съобщена по електронната поща на имащите право на глас членове. Окончателните резултати от гласуванията ще бъдат обявени в писмен вид.
*** Край на процедурата на дистанционно гласуване ***
30 ноември 2020 г., 17.15–18.45 ч.
11.	Представяне на проучване относно „Европейският зелен пакт и ОСП: политически последици за адаптиране на земеделските практики и за запазване на природните ресурси на ЕС“. Представяне от г-н Ерве Гийомар (директор за икономика на научните изследвания във френския Национален изследователски институт за селско стопанство, храни и околна среда (INRAE), г-н Жан-Кристоф Бюро (професор по икономика в Технологическия университет за науки за живота, храните и околната среда, Париж (Agro Paris Tech) и г-н Луи-Жорж Солер (директор за икономика на научните изследвания в INRAE). Проучване, поискано от комисията по земеделие и развитие на селските райони, възложено и ръководено от Тематичния отдел Б
* * *
1 декември 2020 г., 9.00–10.30 ч.
12.	Представяне от члена на Комисията Януш Войчеховски, отговарящ за земеделието, относно препоръките на Комисията към държавите членки във връзка с националните стратегически планове
13.	Разни въпроси
14.	Следващи заседания
	7 декември 2020 г., 16.45–18.45 ч. (Брюксел)

* * *
1 декември 2020 г., 10.30–12.00 ч.  (при закрити врати)
15.	Заседание на координаторите
* * *

