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Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

AGRI(2020)1130_1
ESITYSLISTALUONNOS
Kokous
Maanantai 30. marraskuuta 2020 klo 16.30–18.45
Tiistai 1. joulukuuta 2020 klo 9.00–12.00
Bryssel
Kokoushuone: József Antall (4Q2)
30. marraskuuta 2020 klo 16.30–17.00


AGRI-valiokunnan jäsenet, neuvosto ja komissio osallistuivat etäyhteyden välityksellä
1.	Esityslistan hyväksyminen
2.	Puheenjohtajan ilmoitukset
3.	Luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta 30 päivänä toukokuuta 2018 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/848 koskevan oikaisun hyväksyminen työjärjestyksen 241 artiklan 1 kohdan mukaisesti
4.	Käynnissä olevien kolmikantaneuvottelujen tilanne
Asetus siirtymätoimenpiteistä - Kesto, 2019/0254(COD)
Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (työjärjestyksen 74 artiklan 3 kohta)
5.	Käynnissä olevien kolmikantaneuvottelujen tilanne
Sisämarkkinat – 2018/0231(COD)
Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (työjärjestyksen 74 artiklan 3 kohta)
30. marraskuuta 2020 klo 17.00–17.15


*** Etä-äänestys ***
Etä-äänestyksen avaaminen
Äänestys avataan klo 17.15 ja suljetaan klo 19.00
Kaikki valiokunnan kokoushuoneessa läsnä olevat tai etäyhteyden kautta äänestykseen osallistuvat jäsenet äänestävät iVote-äänestyssovelluksen välityksellä
6.	EU:n sääntöjen vaikutukset työntekijöiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen: EU:n sisäinen työvoiman liikkuvuus työmarkkinatarpeiden ja taitojen yhteensovittamisen välineenä
AGRI/9/02248
	2020/2007(INI)	

Valmistelija:

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

EMPL*
Radan Kanev (PPE)
PR – PE660.195v01-00
 
	Tarkistusten käsittely ja hyväksyminen
7.	Kestävää matkailua koskevan EU:n strategian laatiminen
AGRI/9/02627
	2020/2038(INI)	

Valmistelija:

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

TRAN
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE657.187v01-00
AM – PE660.207v01-00
 
	Tarkistusten käsittely ja hyväksyminen
8.	Väestönkehityksen suunnanvaihto EU:n alueilla koheesiopolitiikan välineitä käyttäen
AGRI/9/02630
	2020/2039(INI)	

Valmistelija:

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

REGI
Daniel Buda (PPE)

 
	Tarkistusten käsittely ja hyväksyminen
9.	Uusi kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma
AGRI/9/02954
	2020/2077(INI)	

Valmistelija:

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

ENVI*
Jan Huitema (Renew)
PR – PE652.387v02-00
AM – PE660.071v02-00
AM – PE657.318v01-00
 
	Tarkistusten käsittely ja hyväksyminen
10.	Siirtymäsäännökset Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021
AGRI/9/01803
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Esittelijä:

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

AGRI


Lausunto:

DEVE
Päätös: ei lausuntoa


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

CONT
Päätös: ei lausuntoa


ENVI
Päätös: ei lausuntoa


REGI
Herbert Dorfmann (PPE)
AD – PE646.963v04-00
 
	Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta

Lausuntoluonnoksiin ja alustavaan sopimukseen tehtyjä tarkistuksia koskevien äänestysten tulokset ilmoitetaan kirjallisesti.

Lopulliset äänestykset lausuntoluonnoksista järjestetään 1. joulukuuta 2020 iVote-äänestyssovelluksen välityksellä. Äänestysmenettelystä ilmoitetaan äänestäville jäsenille sähköpostitse. Äänestysten lopulliset tulokset ilmoitetaan kirjallisesti.

*** Etä-äänestys päättyy ***
30. marraskuuta 2020 klo 17.15–18.45

11.	Tutkimuksen "The Green Deal and the CAP: policy implications to adapt farming practices and to preserve the EU's natural resources" esittely. Tutkimuksen esittelevät Hervé Guyomard (INRAE:n tutkimusjohtaja, taloustiede), Jean-Christophe Bureau (Agro Paris Tech -yliopiston taloustieteen professori) ja Louis-Georges Soler (INRAE:n tutkimusjohtaja, taloustiede). Tutkimusta on pyytänyt AGRI-valiokunta ja sen tilaamisesta ja toteutuksesta vastaa politiikkayksikkö B

* * *
1. joulukuuta 2020 klo 9.00–10.30

12.	Maataloudesta vastaava komission jäsen Janusz Wojciechowski esittelee kansallisia strategiasuunnitelmia koskevat komission suositukset jäsenvaltioille
13.	Muut asiat
14.	Seuraavat kokoukset
	7. joulukuuta 2020 klo 16.45–18.45 (Bryssel)

* * *
1. joulukuuta 2020 klo 10.30–12.00  (suljetuin ovin)

15.	Koordinaattoreiden kokous

* * *

