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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

AGRI(2021)0125_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 25. januára 2021 od 16.45 do 18.45 h

Brusel, Miestnosť: Paul-Henri Spaak (3C050)

utorok 26. januára 2021 od 9.00 do 12.00 h

Brusel, Miestnosť: József Antall (4Q2)

utorok 26. januára 2021 od 13.00 do 14.00 h  (schôdza koordinátorov)

Brusel, Miestnosť: Altiero Spinelli (5G-2)

25. januára 2021 od 16.45 do 17.00 h

S účasťou členov výboru AGRI, Rady a Komisie na diaľku

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva
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*** Hlasovanie na diaľku ***
Začiatok hlasovania na diaľku
Hlasovať bude možné od 17.00 do 19.00 h.
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní (buď v zasadacej miestnosti, alebo na 
diaľku), budú hlasovať prostredníctvom aplikácie iVote.

3. Politika súdržnosti a regionálne stratégie v oblasti životného prostredia v boji 
proti zmene klímy
AGRI/9/02939

2020/2074(INI)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Francisco Guerreiro (Verts/ALE) PA – PE660.319v01-00

AM – PE662.106v01-00
Gestorský výbor:

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

 preskúmanie a prijatie pozmeňujúcich návrhov

Výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu stanoviska budú oznámené
písomne.

Záverečné hlasovanie o návrhu stanoviska sa uskutoční 26. januára 2021 prostredníctvom 
aplikácie iVote. Postup hlasovania bude hlasujúcim poslancom oznámený prostredníctvom 
e-mailu. Konečné výsledky hlasovania budú oznámené písomne.

*** Koniec hlasovania na diaľku ***

* * *

25. januára 2021 od 17.00 do 18.45 h

Spoločná schôdza ENVI-AGRI
Pozri samostatný program

* * *

26. januára 2021 od 9.00 do 10.30 h
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4. Výmena názorov s pani Mariou do Céu Antunesovou, portugalskou ministerkou 
poľnohospodárstva, lesníctva a rozvoja vidieka, o prioritách portugalského 
predsedníctva Rady Európskej únie v oblasti poľnohospodárstva

26. januára 2021 od 10.30 do 12.00 h

5. Prezentácia komisára Janusza Wojciechowského zodpovedného za 
poľnohospodárstvo o štúdii o kumulatívnom vplyve obchodných dohôd na 
poľnohospodárstvo EÚ – aktualizácia z roku 2021

6. Súčasný stav prebiehajúcich rokovaní v rámci trialógu
Strategické plány SPP – 2018/0216(COD)
• správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

7. Rôzne otázky

8. Nasledujúce schôdze
 1. februára 2021 od 16.45 do 18.45 h
 4. februára 2021 od 13.45 do 15.45 h

* * *

26. januára 2021 od 13.00 do 14.00 h  (za zatvorenými dverami)

9. Schôdza koordinátorov

* * *
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