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Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

AGRI(2020)1130_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 30. novembra 2020 od 16.30 do 18.45 h
utorok 1. decembra 2020 od 9.00 do 12.00 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (4Q2)
30. novembra 2020 od 16.30 do 17.00 h
S účasťou členov výboru AGRI, Rady a Komisie na diaľku
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Schválenie korigenda k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 podľa článku 241 ods. 1 rokovacieho poriadku
4.	Súčasný stav prebiehajúcich rokovaní v rámci trialógu
Nariadenie o prechodných opatreniach – trvanie, 2019/0254(COD)
• správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)
5.	Súčasný stav prebiehajúcich rokovaní v rámci trialógu
Jednotný trh – 2018/0231(COD)
• správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)
30. novembra 2020 od 17.00 do 17.15 h
*** Hlasovanie na diaľku ***
Otvorenie postupu hlasovania na diaľku
Hlasovanie sa začne o 17.15 h a skončí sa o 19.00 h.
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní (buď v zasadacej miestnosti, alebo na diaľku), budú hlasovať prostredníctvom aplikácie iVote.
6.	Vplyv pravidiel EÚ na voľný pohyb pracovníkov a služieb: mobilita pracovnej sily v rámci EÚ ako nástroj na zosúladenie potrieb trhu práce a zručností
AGRI/9/02248
	2020/2007(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

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

EMPL*
Radan Kanev (PPE)
PR – PE660.195v01-00
 
	preskúmanie a prijatie pozmeňujúcich návrhov
7.	Vytvorenie stratégie EÚ pre udržateľný cestovný ruch
AGRI/9/02627
	2020/2038(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

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

TRAN
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE657.187v01-00
AM – PE660.207v01-00
 
	preskúmanie a prijatie pozmeňujúcich návrhov
8.	Zvrátenie demografických trendov v regiónoch EÚ pomocou nástrojov politiky súdržnosti
AGRI/9/02630
	2020/2039(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

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

REGI
Daniel Buda (PPE)

 
	preskúmanie a prijatie pozmeňujúcich návrhov
9.	Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo
AGRI/9/02954
	2020/2077(INI)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

ENVI*
Jan Huitema (Renew)
PR – PE652.387v02-00
AM – PE660.071v02-00
AM – PE657.318v01-00
 
	preskúmanie a prijatie pozmeňujúcich návrhov
10.	Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021
AGRI/9/01803
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Spravodajkyňa:

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

AGRI


Výbory požiadané o stanovisko:

DEVE
Rozhodnutie: bez stanoviska


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

CONT
Rozhodnutie: bez stanoviska


ENVI
Rozhodnutie: bez stanoviska


REGI
Herbert Dorfmann (PPE)
AD – PE646.963v04-00
 
	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
Výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k návrhom stanovísk a predbežnej dohode budú oznámené písomne.
Záverečné hlasovanie o návrhoch stanovísk sa uskutoční 1. decembra 2020 prostredníctvom aplikácie iVote. Postup hlasovania bude hlasujúcim poslancom oznámený prostredníctvom e-mailu. Konečné výsledky hlasovania budú oznámené písomne.
*** Koniec hlasovania na diaľku ***
30. novembra 2020 od 17.15 do 18.45 h
11.	Predloženie štúdie na tému Zelená dohoda a SPP: vplyvy politiky na prispôsobenie poľnohospodárskych postupov a zachovanie európskych prírodných zdrojov. Výklad: Hervé Guyomard (riaditeľ pre výskumnú ekonómiu, INRAE), Jean-Christophe Bureau (profesor ekonómie na AgroParisTech) a Louis-Georges Soler (riaditeľ pre výskumnú ekonómiu, INRAE). Štúdiu na žiadosť výboru AGRI zadala a riadila tematická sekcia B.
* * *
1. decembra 2020 od 9.00 do 10.30 h
12.	Výklad komisára Janusza Wojciechowského zodpovedného za poľnohospodárstvo o odporúčaniach Komisie členským štátom k národným strategickým plánom
13.	Rôzne otázky
14.	Nasledujúce schôdze
	7. decembra 2020 od 16.45 do 18.45 h (Brusel)
* * *
1. decembra 2020 od 10.30 do 12.00 h  (za zatvorenými dverami)
15.	Schôdza koordinátorov
* * *

