PE660.448v01-00	4/4	OJ\1218976RO.rtf
RO
OJ\1218976RO.rtf	3/4	PE660.448v01-00
	RO
OJ\1218976RO.rtf	PE660.448v01-00
RO	Unită în diversitate	RO

Parlamentul European
2019-2024
file_0.png

file_1.wmf




Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

AGRI(2020)1130_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 30 noiembrie 2020, 16.30 - 18.45
Marți, 1 decembrie 2020, 9.00 - 12.00
	Bruxelles	
Sala: József Antall (4Q2)
30 noiembrie 2020, 16.30 - 17.00	
Cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei AGRI, a Consiliului și a Comisiei
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Aprobarea unei rectificări la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, în conformitate cu articolul 241 alineatul (1) din Regulamentul de procedură
4.	Situația actuală a negocierilor în curs din cadrul trilogului
Regulamentul privind măsurile tranzitorii - Durata, 2019/0254(COD)
•	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]
5.	Situația actuală a negocierilor în curs din cadrul trilogului
Piața unică - 2018/0231(COD)
•	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]
30 noiembrie 2020, 17.00 - 17.15
*** Procedura de votare de la distanță***
Deschiderea procedurii de votare de la distanță
Votarea va începe la ora 17.15 și se va încheia la ora 19.00.
Toți deputații care participă la vot (fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță) vor vota prin aplicația iVote.
6.	Impactul normelor europene asupra liberei circulații a lucrătorilor și serviciilor: mobilitatea forței de muncă în cadrul Uniunii, un instrument pentru a corela nevoile pieței muncii cu competențele
	AGRI/9/02248
		2020/2007(INI)	
Raportoare pentru aviz:

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

EMPL*
Radan Kanev (PPE)
PR – PE660.195v01-00
	Examinarea și adoptarea amendamentelor

7.	Elaborarea unei strategii a UE pentru turismul sustenabil
	AGRI/9/02627
		2020/2038(INI)	
Raportoare pentru aviz:

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

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

8.	Inversarea tendințelor demografice din regiunile UE utilizând instrumentele politicii de coeziune
	AGRI/9/02630
		2020/2039(INI)	
Raportoare pentru aviz:

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

REGI
Daniel Buda (PPE)

	Examinarea și adoptarea amendamentelor

9.	Un nou plan de acțiune privind economia circulară
	AGRI/9/02954
		2020/2077(INI)	
Raportor pentru aviz:

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

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

10.	Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021
	AGRI/9/01803
	***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019
Raportoare:

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

AGRI


Avize:

DEVE
Decizie: fără aviz


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

CONT
Decizie: fără aviz


ENVI
Decizie: fără aviz


REGI
Herbert Dorfmann (PPE)
AD – PE646.963v04-00
	Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

Rezultatele voturilor privind amendamentele la proiectele de aviz și la acordul provizoriu vor fi anunțate în scris.
Voturile finale privind proiectele de aviz vor avea loc la 1 decembrie 2020 prin aplicația iVote. Procedura de votare va fi comunicată membrilor cu drept de vot prin e-mail. Rezultatele finale ale voturilor vor fi anunțate în scris.
*** Sfârșitul procedurii de votare de la distanță ***
30 noiembrie 2020, 17.15 - 18.45
11.	Prezentarea unui studiu pe tema „Pactul verde și PAC: implicații politice pentru adaptarea practicilor agricole și conservarea resurselor naturale ale UE”. Prezentare susținută de dl Hervé Guyomard (director pentru economia în domeniul cercetării la INRAE), dl Jean-Christophe Bureau (profesor de economie la Agro Paris Tech University) și dl Louis-Georges Soler (director pentru economia în domeniul cercetării la INRAE). Studiu solicitat de Comisia AGRI, comandat și gestionat de Departamentul tematic B
* * *
1 decembrie 2020, 9.00 - 10.30
12.	Prezentare de către comisarul Janusz Wojciechowski, responsabil pentru agricultură, a recomandărilor Comisiei adresate statelor membre cu privire la planurile strategice naționale
13.	Chestiuni diverse
14.	Reuniuni următoare
	7 decembrie 2020, 16.45 - 18.45 (Bruxelles)

* * *
1 decembrie 2020, 10.30 - 12.00 (cu ușile închise)
15.	Reuniune a coordonatorilor
* * *

