PE660.448v01-00	4/4	OJ\1218976CS.rtf
CS
OJ\1218976CS.rtf	3/4	PE660.448v01-00
	CS
OJ\1218976CS.rtf	PE660.448v01-00
CS	Jednotná v rozmanitosti	CS

Evropský parlament
2019-2024
file_0.png

file_1.wmf




Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

AGRI(2020)1130_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Pondělí 30. listopadu 2020, 16:30–18:45
Úterý 1. prosince 2020, 9:00–12:00
Brusel
Místnost: József Antall (4Q2)
30. listopadu 2020, 16:30–17:00
s distanční účastí členů výboru AGRI, Rady a Komise
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedy
3.	Schválení korigenda nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 podle čl. 241 odst. 1 jednacího řádu
4.	Současný stav probíhajících třístranných jednání
Nařízení o přechodných opatřeních – trvání, 2019/0254(COD)
• zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)
5.	Současný stav probíhajících třístranných jednání
Jednotný trh – 2018/0231(COD)
• zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)
30. listopadu 2020, 17:00–17:15
*** Distanční hlasování ***
Zahájení distančního hlasování
Hlasování bude zahájeno v 17:15 a uzavřeno v 19:00.
Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať už jsou přítomni v zasedací místnosti výboru, nebo se schůze účastní distančně, budou hlasovat pomocí aplikace iVote
6.	Dopad pravidel EU na volný pohyb pracovníků a služeb: pracovní mobilita uvnitř EU jako nástroj umožňující sladit potřeby trhu práce s dovednostmi
AGRI/9/02248
	2020/2007(INI)	

Zpravodajka:

Ruža Tomašić (ECR)
PA – PE648.630v01-00
AM – PE650.469v01-00
Příslušný výbor:

EMPL*
Radan Kanev (PPE)
PR – PE660.195v01-00
 
	projednání a přijetí pozměňovacích návrhů

7.	Vypracování strategie EU pro udržitelný cestovní ruch
AGRI/9/02627
	2020/2038(INI)	

Zpravodajka:

Marlene Mortler (PPE)
PA – PE652.559v01-00
AM – PE657.301v02-00
Příslušný výbor:

TRAN
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE657.187v01-00
AM – PE660.207v01-00
 
	projednání a přijetí pozměňovacích návrhů

8.	Zvrátit demografické trendy v regionech EU využitím nástrojů politiky soudržnosti
AGRI/9/02630
	2020/2039(INI)	

Zpravodajka:

Mazaly Aguilar (ECR)
PA – PE657.414v01-00
AM – PE658.985v01-00
Příslušný výbor:

REGI
Daniel Buda (PPE)

 
	projednání a přijetí pozměňovacích návrhů

9.	Nový akční plán pro oběhové hospodářství
AGRI/9/02954
	2020/2077(INI)	

Zpravodaj:

Claude Gruffat (Verts/ALE)
PA – PE657.453v01-00
AM – PE658.983v01-00
Příslušný výbor:

ENVI*
Jan Huitema (Renew)
PR – PE652.387v02-00
AM – PE660.071v02-00
AM – PE657.318v01-00
 
	projednání a přijetí pozměňovacích návrhů

10.	Přechodná ustanovení pro podporu z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021
AGRI/9/01803
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Zpravodajka:

Elsi Katainen (Renew)
AM – PE658.710v01-00
DT – PE658.724v01-00
Příslušný výbor:

AGRI


Stanoviska:

DEVE
rozhodnutí: bez stanoviska


BUDG
Johan Van Overtveldt (ECR)
AL – PE644.725v03-00

CONT
rozhodnutí: bez stanoviska


ENVI
rozhodnutí: bez stanoviska


REGI
Herbert Dorfmann (PPE)
AD – PE646.963v04-00
 
	hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

Výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhům stanovisek a k předběžné dohodě budou oznámeny písemně.
Konečné hlasování o návrzích stanovisek proběhne dne 1. prosince 2020 prostřednictvím aplikace iVote. Hlasující poslanci budou o postupu hlasování informováni e-mailem. Výsledky konečného hlasování budou oznámeny písemně.
*** Konec distančního hlasování ***
30. listopadu 2020, 17:15–18:45
11.	Prezentace studie na téma „Zelená dohoda a SZP: politické důsledky pro přizpůsobení zemědělských postupů a zachování přírodních zdrojů EU“. Studii představí Hervé Guyomard (ředitel pro ekonomický výzkum, INRAE), Jean-Christophe Bureau (profesor ekonomie, institut AgroParisTech) a Louis-Georges Soler (ředitel pro ekonomický výzkum, INRAE). Studii si vyžádal výbor AGRI, její vypracování zadala a řídila tematická sekce B.
* * *
1. prosince 2020, 9:00–10:30
12.	Vystoupení komisaře Janusze Wojciechowského, odpovědného za zemědělství, s doporučeními Komise členským státům k národním strategickým plánům
13.	Různé
14.	Příští schůze
	7. prosince 2020, 16:45–18:45 (Brusel)

* * *
1. prosince 2020, 10:30–12:00  (neveřejná)
15.	Schůze koordinátorů
* * *

