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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament

2019-2024

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

AGRI(2021)0224_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 24. února 2021, 9:00–12:00 a 16:45–18:45

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

24. února 2021, 9:00–10:30

S distanční účastí členů výboru AGRI, Rady a Komise

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

*** Distanční hlasování ***
Zahájení distančního hlasování
Hlasování bude zahájeno v 9:10 a ukončeno v 10:30.
Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování (ať v zasedací místnosti výboru, nebo 
distančně), budou hlasovat pomocí aplikace iVote.

3. Udělení absolutoria za rok 2019: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise
AGRI/9/03701

2020/2140(DEC) COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Zpravodaj:
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Giuseppe Milazzo (PPE) PA – PE660.096v01-00
AM – PE663.098v01-00

Příslušný výbor:
CONT Joachim Kuhs (ID) PR – PE655.922v01-00

 projednání a přijetí pozměňovacích návrhů

4. Příprava digitální budoucnosti Evropy: odstranění překážek fungování
jednotného digitálního trhu a lepší využívání umělé inteligence pro evropské
spotřebitele
AGRI/9/03340

2020/2216(INI)

Zpravodaj:
Ivo Hristov (S&D) PA – PE653.821v03-00

AM – PE662.123v02-00
Příslušný výbor:

IMCO* Deirdre Clune (PPE) PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00

 projednání a přijetí pozměňovacích návrhů

5. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené
pravomoci (EU) 2020/592 o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se 
od některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví
vína způsobeného pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými
AGRI/9/05224

2021/2531(DEA) C(2021)00368

Zpravodaj:
Norbert Lins (PPE)

Příslušný výbor:
AGRI

 přijetí návrhu usnesení

Nevyslovení námitky podle čl. 111 odst. 6 jednacího řádu: hlasování o doporučení k 
rozhodnutí nevznést námitku k aktu v přenesené pravomoci

6. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené
pravomoci (EU) 2015/1366, pokud jde o základ pro přidělování finančního 
příspěvku v odvětví včelařství
AGRI/9/05243

2021/2535(DEA) C(2021)00429

Zpravodaj:
Norbert Lins (PPE)

Příslušný výbor:
AGRI

 přijetí návrhu usnesení

Nevyslovení námitky podle čl. 111 odst. 6 jednacího řádu: hlasování o doporučení k 
rozhodnutí nevznést námitku k aktu v přenesené pravomoci
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Výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhům stanovisek a k návrhům usnesení
budou oznámeny písemně.
Konečná hlasování o návrzích stanovisek proběhnou dne 24. února 2021 od 16:00 do 17:00 
prostřednictvím aplikace iVote. Hlasující poslanci budou o postupu hlasování informováni 
e-mailem. Výsledky konečného hlasování budou oznámeny písemně.

*** Konec distančního hlasování ***

7. Výměna názorů s panem Wolfgangem Burtscherem, generálním ředitelem 
Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI), o pracovním 
programu politiky EU na podporu zemědělsko-potravinářského odvětví na rok 
2021 a nadcházejícím přezkumu této politiky

* * *

24. února 2021, 10:30–12:00  (neveřejná)

8. Schůze koordinátorů

* * *

24. února 2021, 16:45–18:45

9. Studie „Výzvy a příležitosti spojené s opouštěním zemědělské půdy po roce 
2020“. Prezentace Dr. Bernda SCHUHA (ÖIR – Rakouský institut pro územní
plánování, Rakousko) a Dr. Thomase DAXE (Spolkový výzkumný úřad pro 
zemědělskou ekonomiku a zemědělství ve venkovských a horských oblastech 
(BAB), Rakousko). Studie zadaná a řízená tematickou sekcí B na žádost výboru 
AGRI.

10. Stav probíhajících třístranných jednání
Strategické plány SZP – 2018/0216(COD)
• zpráva o jednání příslušnému výboru (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

11. Různé

12. Příští schůze
 4. března 2021, 9:00–12:00 (Brusel)
 15. března 2021, 16:45–18:45 (Brusel)
 16. března 2021, 13:45–16:15 a 16:45–18:45 (Brusel)
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