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Europees Parlement

2019-2024

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

AGRI(2020)1130_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 30 november 2020, 16.30 - 18.45 uur

Dinsdag 1 december 2020, 9.00 - 12.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

30 november 2020, 16.30 - 17.00 uur

Met deelname op afstand van leden van AGRI, de Raad en de Commissie

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van een rectificatie van Verordening (EU) 2018/848 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie 
en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 834/2007 van de Raad overeenkomstig artikel 241, lid 1, van het 
Reglement

4. Stand van zaken betreffende de lopende trialoogonderhandelingen
Verordening overgangsmaatregelen - duur, 2019/0254(COD)
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• Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

5. Stand van zaken betreffende de lopende trialoogonderhandelingen
Eengemaakte markt - 2018/0231(COD)
• Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

30 november 2020, 17.00 - 17.15 uur

*** Stemming op afstand ***
Opening van de stemming op afstand
De stemming wordt om 17.15 uur geopend en om 19.00 uur gesloten.
Alle leden die deelnemen aan de stemming (ofwel in de vergaderzaal van de commissie, 
ofwel op afstand) stemmen met de applicatie iVote.

6. Gevolgen van de EU-regelgeving voor het vrije verkeer van werknemers en 
diensten: arbeidsmobiliteit binnen de EU als instrument om de behoeften van en 
vaardigheden voor de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen
AGRI/9/02248

2020/2007(INI)

Rapporteur voor advies:
Ruža Tomašić (ECR) PA – PE648.630v01-00

AM – PE650.469v01-00
Bevoegd:

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

 Behandeling en goedkeuring amendementen

7. Ontwikkeling van een EU-strategie voor duurzaam toerisme
AGRI/9/02627

2020/2038(INI)

Rapporteur voor advies:
Marlene Mortler (PPE) PA – PE652.559v01-00

AM – PE657.301v02-00
Bevoegd:

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

 Behandeling en goedkeuring amendementen

8. Demografische tendensen in de regio’s van de EU ombuigen met behulp van 
instrumenten van het cohesiebeleid
AGRI/9/02630

2020/2039(INI)

Rapporteur voor advies:
Mazaly Aguilar (ECR) PA – PE657.414v01-00

AM – PE658.985v01-00
Bevoegd:
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REGI Daniel Buda (PPE)

 Behandeling en goedkeuring amendementen

9. Nieuw actieplan voor de circulaire economie
AGRI/9/02954

2020/2077(INI)

Rapporteur voor advies:
Claude Gruffat (Verts/ALE) PA – PE657.453v01-00

AM – PE658.983v01-00
Bevoegd:

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

 Behandeling en goedkeuring amendementen

10. Overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds 
(ELGF) in 2021
AGRI/9/01803
***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

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

DT – PE658.724v01-00
Bevoegd:

AGRI
Adviezen:

DEVE Besluit: geen advies
BUDG Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT Besluit: geen advies
ENVI Besluit: geen advies
REGI Herbert Dorfmann (PPE) AD – PE646.963v04-00

 Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte 
voorlopige akkoord

De uitslag van de stemming over de amendementen op de ontwerpadviezen en over het 
voorlopig akkoord worden schriftelijk meegedeeld.

De eindstemming over de ontwerpadviezen vindt plaats op 1 december 2020 via de 
iVote-applicatie. De leden die deelnemen aan de stemming worden via e-mail geïnformeerd 
over de stemprocedure. De uitslag van de eindstemming wordt schriftelijk meegedeeld.

*** Einde van de stemprocedure op afstand ***

30 november 2020, 17.15 - 18.45 uur
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11. Presentatie van de studie “The Green Deal and the CAP: policy implications to 
adapt farming practices and to preserve the EU’s natural resources”. Presentatie 
door de heer Hervé Guyomard (directeur onderzoek, economie, INRAE), de heer 
Jean-Christophe Bureau (professor economie, Agro Paris Tech University) en de 
heer Louis-Georges Soler (directeur onderzoek, economie, INRAE). Studie 
aangevraagd door de AGRI-commissie, in opdracht gegeven en beheerd door 
beleidsondersteunende afdeling B

* * *

1 december 2020, 9.00 - 10.30 uur

12. Presentatie door Janusz Wojciechowski, commissaris voor Landbouw, van de 
aanbevelingen van de Commissie aan de lidstaten met betrekking tot de nationale 
strategische plannen

13. Rondvraag

14. Volgende vergaderingen
 7 december 2020, 16.45 - 18.45 uur (Brussel)

* * *

1 december 2020, 10.30 - 12.00 uur  (met gesloten deuren)

15. Coördinatorenvergadering

* * *
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