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Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AGRI(2021)0125_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Poniedziałek 25 stycznia 2021 r., w godz. 16.45 – 18.45
Bruksela, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
Wtorek 26 stycznia 2021 r., w godz. 9.00 – 12.00
Bruksela, Sala: József Antall (4Q2)
Wtorek 26 stycznia 2021 r., w godz. 13.00 – 14.00  (posiedzenie koordynatorów)
Bruksela, Sala: Altiero Spinelli (5G-2)
25 stycznia 2021 r., w godz. 16.45 – 17.00


ze zdalnym udziałem członków komisji AGRI, Rady i Komisji
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącego

*** Procedura głosowania zdalnego***
Otwarcie procedury głosowania zdalnego
Głosowanie zostanie otwarte o godz. 17.00 i zamknięte o godz. 19.00
Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu (obecni w sali posiedzeń komisji lub uczestniczący zdalnie) będą głosować za pośrednictwem aplikacji iVote
3.	Polityka spójności i regionalne strategie środowiskowe w walce ze zmianą klimatu
AGRI/9/02939
	2020/2074(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

REGI
Tonino Picula (S&D)
PR – PE660.259v01-00
AM – PE663.150v01-00
 
	Rozpatrzenie i przyjęcie poprawek

Wyniki głosowania nad poprawkami w sprawie projektu opinii zostaną przekazane na piśmie

Głosowanie końcowe nad projektem opinii odbędzie się 26 stycznia 2021 r. za pośrednictwem aplikacji iVote. Informacja o procedurze głosowania zostanie przekazana posłom biorącym udział w głosowaniach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ostateczne wyniki głosowania zostaną ogłoszone na piśmie.

***Koniec procedury głosowania zdalnego***

* * *
25 stycznia 2021 r., w godz. 17.00 – 18.45


Wspólne posiedzenie komisji ENVI i AGRI
Zob. odrębny porządek dzienny

* * *
26 stycznia 2021 r., w godz. 9.00 – 10.30

4.	Wymiana poglądów z minister rolnictwa, leśnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Marią do Céu Antunes na temat priorytetów portugalskiej prezydencji Rady Unii Europejskiej w dziedzinie rolnictwa
26 stycznia 2021 r., w godz. 10.30 – 12.00

5.	Wystąpienie Janusza Wojciechowskiego, komisarza ds. rolnictwa, na temat badania dotyczącego łącznego wpływu umów handlowych na rolnictwo w UE – aktualizacja 2021
6.	Stan toczących się negocjacji trójstronnych
Plany strategiczne WPR – 2018/0216(COD)
• Sprawozdanie z negocjacji dla komisji (art. 74 ust. 3 Regulaminu)

7.	Sprawy różne
8.	Następne posiedzenia
	1 lutego 2021 r., w godz. 16.45 – 18.45
4 lutego 2021 r., w godz. 13.45 – 15.45

* * *
26 stycznia 2021 r., w godz. 13.00 – 14.00  (przy drzwiach zamkniętych)

9.	Posiedzenie koordynatorów

* * *

