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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο

2019-2024

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

AGRI(2020)1130_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συνεδρίαση

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, από 16.30 έως 18.45

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020, από 9.00 έως 12.00

Βρυξέλλες

Αίθουσα: József Antall (4Q2)

30 Νοεμβρίου 2020, από 16.30 έως 17.00

Με την εξ αποστάσεως συμμετοχή μελών της επιτροπής AGRI, του Συμβουλίου και της
Επιτροπής

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

3. Έγκριση διορθωτικού που αφορά τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική
παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, σύμφωνα με το
άρθρο 241 παράγραφος 1 του Κανονισμού

4. Κατάσταση προόδου των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για τον τριμερή διάλογο
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Κανονισμός μεταβατικών μέτρων - Διάρκεια, 2019/0254(COD)
• Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 
παράγραφος 3)

5. Κατάσταση προόδου των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για τον τριμερή διάλογο
Ενιαία αγορά - 2018/0231(COD)
• Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 
παράγραφος 3)

30 Νοεμβρίου 2020, από 17.00 έως 17.15

*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 17.15 έως τις 19.00
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία (είτε με την παρουσία τους στην
αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως) θα ψηφίσουν μέσω της
εφαρμογής iVote

6. Επιπτώσεις των κανόνων της ΕΕ στην ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων και
υπηρεσιών: η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ ως εργαλείο
για την αντιστοίχιση των αναγκών της αγοράς εργασίας με τις δεξιότητες
AGRI/9/02248

2020/2007(INI)

Συντάκτρια γνωμοδότησης:
Ruža Tomašić (ECR) PA – PE648.630v01-00

AM – PE650.469v01-00
Επί της ουσίας:

EMPL* Radan Kanev (PPE) PR – PE660.195v01-00

 Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών

7. Δημιουργία στρατηγικής της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό
AGRI/9/02627

2020/2038(INI)

Συντάκτρια γνωμοδότησης:
Marlene Mortler (PPE) PA – PE652.559v01-00

AM – PE657.301v02-00
Επί της ουσίας:

TRAN Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE) PR – PE657.187v01-00
AM – PE660.207v01-00

 Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών

8. Ανατροπή των δημογραφικών εξελίξεων στις περιφέρειες της ΕΕ με τη χρήση
μέσων της πολιτικής για τη συνοχή
AGRI/9/02630

2020/2039(INI)
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Συντάκτρια γνωμοδότησης:
Mazaly Aguilar (ECR) PA – PE657.414v01-00

AM – PE658.985v01-00
Επί της ουσίας:

REGI Daniel Buda (PPE)

 Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών

9. Νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
AGRI/9/02954

2020/2077(INI)

Συντάκτης γνωμοδότησης:
Claude Gruffat (Verts/ALE) PA – PE657.453v01-00

AM – PE658.983v01-00
Επί της ουσίας:

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

 Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών

10. Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων
(ΕΓΤΕ) το έτος 2021
AGRI/9/01803
***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Εισηγήτρια:
Elsi Katainen (Renew) AM – PE658.710v01-00

DT – PE658.724v01-00
Επί της ουσίας:

AGRI
Γνωμοδοτήσεις:

DEVE Απόφαση: δεν θα συνταχθεί
γνωμοδότηση

BUDG Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT Απόφαση: δεν θα συνταχθεί

γνωμοδότηση
ENVI Απόφαση: δεν θα συνταχθεί

γνωμοδότηση
REGI Herbert Dorfmann (PPE) AD – PE646.963v04-00

 Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές
διαπραγματεύσεις

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών σχετικά με τις τροπολογίες επί των σχεδίων
γνωμοδότησης και επί της προσωρινής συμφωνίας θα ανακοινωθούν εγγράφως.

Οι τελικές ψηφοφορίες επί των σχεδίων γνωμοδότησης θα πραγματοποιηθούν την 1η
Δεκεμβρίου 2020 μέσω της εφαρμογής iVote. Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα
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κοινοποιηθεί στους βουλευτές με δικαίωμα ψήφου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα
τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών θα κοινοποιηθούν εγγράφως.

*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

30 Νοεμβρίου 2020, από 17.15 έως 18.45

11. Παρουσίαση μελέτης με τίτλο "The Green Deal and the CAP: policy implications 
to adapt farming practices and to preserve the EU's natural resources". Η
παρουσίαση θα γίνει από τον κ. Hervé Guyomard (Διευθυντή Οικονομικών της
Έρευνας στο INRAE), τον κ. Jean-Christophe Bureau (Καθηγητή Οικονομικών
στο AgroParisTech) και τον κ. Louis-Georges Soler (Διευθυντή Οικονομικών της
Έρευνας στο INRAE). Η μελέτη ζητήθηκε από την επιτροπή AGRI· το Θεματικό
Τμήμα Β ανέλαβε την ανάθεση και τη διαχείρισή της.

* * *

1 Δεκεμβρίου 2020, από 9.00 έως 10.30

12. Παρουσίαση από τον Janusz Wojciechowski, Επίτροπο αρμόδιο για τη Γεωργία, 
των συστάσεων της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη σχετικά με τα εθνικά
στρατηγικά σχέδια

13. Διάφορα

14. Προσεχείς συνεδριάσεις
 7 Δεκεμβρίου 2020, από 16.45 έως 18.45 (Βρυξέλλες)

* * *

1 Δεκεμβρίου 2020, από 10.30 έως 12.00  (κεκλεισμένων των θυρών)

15. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *
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