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Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

AGRI(2021)0125_1
PRIJEDLOG DNEVNOG REDA
Sjednica
ponedjeljak 25. siječnja 2021., 16:45 – 18:45
Bruxelles, Dvorana: Paul-Henri Spaak (3C050)
utorak 26. siječnja 2021., 9:00 – 12:00
Bruxelles, Dvorana: József Antall (4Q2)
utorak 26. siječnja 2021., 13:00 – 14:00  (sastanak koordinatora)
Bruxelles, Dvorana: Altiero Spinelli (5G-2)

25. siječnja 2021., 16:45 – 17:00
Uz sudjelovanje na daljinu članova odbora AGRI, Vijeća i Komisije
1.	Usvajanje dnevnog reda
2.	Priopćenja predsjedatelja
*** Postupak glasovanja na daljinu***
Otvaranje glasovanja na daljinu
Glasovanje će biti otvoreno u 17:00 i zatvoreno u 19:00
Svi zastupnici koji sudjeluju u glasovanju (u dvorani za sjednice ili na daljinu) glasovat će putem aplikacije iVote
3.	Kohezijska politika i regionalne strategije za okoliš u borbi protiv klimatskih promjena
AGRI/9/02939
	2020/2074(INI)	

Izvjestitelj za mišljenje:

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)
PA – PE660.319v01-00
AM – PE662.106v01-00
Nadležni odbor:

REGI
Tonino Picula (S&D)
PR – PE660.259v01-00
AM – PE663.150v01-00
 
	Razmatranje i usvajanje amandmana

Rezultati glasovanja o amandmanima na nacrt mišljenja objavljuju se u pisanom obliku.

Konačno glasovanje o nacrtu mišljenja održat će se 26. siječnja 2021. putem aplikacije iVote. Postupak glasovanja bit će priopćen e-poštom zastupnicima koji glasuju. Konačni rezultati glasovanja objavit će se u pisanom obliku.

*** Kraj glasovanja na daljinu ***

* * *
25. siječnja 2021., 17:00 – 18:45
Zajednički sastanak odbora ENVI i AGRI
Vidi zaseban dnevni red

* * *
26. siječnja 2021., 9:00 – 10:30
4.	Razmjena gledišta s gđom Mariom do Céu Antunes, ministricom poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, o prioritetima portugalskog predsjedanja Vijećem Europske unije u području poljoprivrede
26. siječnja 2021., 10:30 – 12:00
5.	Predstavljanje studije o kumulativnom učinku trgovinskih sporazuma na poljoprivredu EU-a – ažurirano 2021., povjerenik Janusz Wojciechowski, nadležan za poljoprivredu
6.	Trenutačno stanje aktualnih pregovora u okviru trijaloga
Strateški planovi u okviru ZPP-a – 2018/0216(COD)
• Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 74. stavak 3. Poslovnika)
7.	Razno
8.	Sljedeće sjednice
	1. veljače 2021., 16:45 – 18:45

4. veljače 2021., 13:45 – 15:45
* * *
26. siječnja 2021., 13:00 – 14:00  (zatvoreno za javnost)
9.	Sastanak koordinatora
* * *

