
OJ\1222540BG.rtf PE663.279v02-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

AGRI(2021)0125_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 25 януари 2021 г., 16.45–18.45 ч.

Брюксел, Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)

Вторник, 26 януари 2021 г., 9.00–12.00 ч.

Брюксел, Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)

Вторник, 26 януари 2021 г., 13.00–14.00 ч.  (заседание на координаторите)

Брюксел, Зала: „Алтиеро Спинели“ (5G-2)

25 януари 2021 г., 16.45–17.00 ч.

С дистанционното участие на членовете на комисията AGRI, представители на
Съвета и на Комисията

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя
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*** Процедура за дистанционно гласуване ***
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване
Гласуването ще започне в 17.00 ч. и ще приключи в 19.00 ч.
Всички членове на ЕП, участващи в гласуването (намиращи се в заседателната
зала на комисията или участващи дистанционно), ще гласуват чрез
приложението iVote.

3. Политиката на сближаване и регионалните стратегии за околната среда в
борбата с изменението на климата
AGRI/9/02939

2020/2074(INI)

Докладчик по становище:
Франсишку Герейру (Verts/ALE) PA – PE660.319v01-00

AM – PE662.106v01-00
Водеща:

REGI Тонино Пицула (S&D) PR – PE660.259v01-00
AM – PE663.150v01-00

 Разглеждане и приемане на измененията

Резултатите от гласуването на измененията на проекта на становище ще бъдат
обявени писмено.

Окончателното гласуване на проекта на становище ще се проведе на 26 януари
2021 г. чрез приложението iVote. Процедурата за гласуване ще бъде съобщена по
електронната поща на имащите право на глас членове. Окончателните
резултати от гласуването ще бъдат обявени в писмен вид.

*** Край на процедурата за дистанционно гласуване ***

* * *

25 януари 2021 г., 17.00–18.45 ч.

Съвместно заседание на комисиите ENVI и AGRI
Вж. отделен дневен ред

* * *
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26 януари 2021 г., 9.00–10.30 ч.

4. Размяна на мнения с г-жа Мария ду Сеу Атунеш, министър на земеделието, 
горите и развитието на селските райони, относно приоритетите на
португалското председателство на Съвета на Европейския съюз в областта
на селското стопанство

26 януари 2021 г., 10.30–12.00 ч.

5. Представяне от Януш Войчеховски, член на Комисията, отговарящ за
земеделието, на проучване за кумулативното въздействие на търговските
споразумения върху селското стопанство на ЕС – актуализация за 2021 г.

6. Актуално състояние на текущите тристранни преговори
Стратегически планове по ОСП – 2018/0216(COD)
• Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3 от
Правилника за дейността)

7. Разни въпроси

8. Следващи заседания
 1 февруари 2021 г., 16.45–18.45 ч.
 4 февруари 2021 г., 13.45–15.45 ч.

* * *

26 януари 2021 г., 13.00–14.00 ч.  (при закрити врати)

9. Заседание на координаторите

* * *
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