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Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

AGRI(2021)0224_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Keskiviikko 24. helmikuuta 2021 klo 9.00–12.00 ja 16.45–18.45

Bryssel

Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (3C050)

24. helmikuuta 2021 klo 9.00–10.30

AGRI-valiokunnan jäsenet, neuvosto ja komissio voivat osallistua etäyhteyden välityksellä

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

*** Etä-äänestys***
Etä-äänestyksen avaaminen
Äänestys avataan klo 9.10 ja suljetaan klo 10.30
Kaikki valiokunnan kokoushuoneessa läsnä olevat tai etäyhteyden kautta äänestyksiin 
osallistuvat jäsenet äänestävät iVote-äänestyssovelluksen välityksellä

3. Vastuuvapaus 2019: EU:n yleinen talousarvio ‒ Euroopan komissio
AGRI/9/03701

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

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

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

 Tarkistusten käsittely ja hyväksyminen

4. Euroopan digitaalisen tulevaisuuden rakentaminen: digitaalisten 
sisämarkkinoiden toiminnan esteiden poistaminen ja tekoälyn käytön 
parantaminen eurooppalaisten kuluttajien hyväksi
AGRI/9/03340

2020/2216(INI)

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

AM – PE662.123v02-00
Vastaava:

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

 Tarkistusten käsittely ja hyväksyminen

5. Komission delegoitu asetus tietyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 säännöksistä poikkeavista väliaikaisista 
poikkeustoimenpiteistä covid-19-pandemian ja siihen liittyvien toimenpiteiden 
hedelmä- ja vihannesalalle ja viinialalle aiheuttaman markkinahäiriön 
korjaamiseksi annetun delegoidun asetuksen (EU) 2020/592 muuttamisesta
AGRI/9/05224

2021/2531(DEA) C(2021)00368

Esittelijä:
Norbert Lins (PPE)

Vastaava:
AGRI

 Päätöslauselmaesityksen hyväksyminen

Vastalauseen esittämättä jättäminen työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan mukaisesti: 
äänestys suosituksesta päätökseksi olla vastustamatta delegoitua säädöstä

6. Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2015/1366 muuttamisesta 
siltä osin kuin on kyse unionin rahoitusosuuden jakoperusteesta 
mehiläishoitoalalla
AGRI/9/05243

2021/2535(DEA) C(2021)00429

Esittelijä:
Norbert Lins (PPE)

Vastaava:
AGRI

 Päätöslauselmaesityksen hyväksyminen

Vastalauseen esittämättä jättäminen työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan mukaisesti: 
äänestys suosituksesta päätökseksi olla vastustamatta delegoitua säädöstä
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Lausuntoluonnokseen ja päätöslauselmaesityksiin tehtyjä tarkistuksia koskevien 
äänestysten tulokset ilmoitetaan kirjallisesti.
Lopulliset äänestykset lausuntoluonnoksesta toimitetaan 24. tammikuuta 2021 klo 
16.00-17.00 iVote-äänestyssovelluksen välityksellä. Äänestysmenettelystä ilmoitetaan 
äänestäville jäsenille sähköpostitse. Äänestyksen lopulliset tulokset ilmoitetaan kirjallisesti.

*** Etä-äänestys päättyy ***

7. Keskustelu maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtajan 
Wolfgang Burtscherin kanssa EU:n maatalous- ja elintarvikealan edistämistä
koskevan politiikan vuoden 2021 työohjelmasta ja tulevasta 
uudelleentarkastelusta 

* * *

24. helmikuuta 2021 klo 10.30–12.00  (suljetuin ovin)

8. Koordinaattoreiden kokous

* * *

24. helmikuuta 2021 klo 16.45–18.45

9. Tutkimus maatalousmaan hylkäämiseen liittyvistä haasteista ja 
mahdollisuuksista vuoden 2020 jälkeen. Tohtori Bernd SCHUHin (Itävalllan 
aluetutkimusinstituutti (ÖIR)) ja tohtori Thomas DAXin (Liittovaltion 
maatalousinstituutin maa- ja vuoristoseudun tutkimusyksikkö (BAB)) alustus. 
Tutkimusta pyysi AGRI-valiokunta, ja sen tilaamisesta ja toteutuksesta vastasi 
politiikkayksikkö B.

10. Käynnissä olevien trilogien tilanne
YMP:n strategiasuunnitelmat – 2018/0216(COD)
Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (työjärjestyksen 74 artiklan 3 kohta)

11. Muut asiat

12. Seuraavat kokoukset
 4. maaliskuuta 2021 klo 9.00–12.00 (Bryssel)
 15. maaliskuuta 2021 klo 16.45–18.45 (Bryssel)
 16. maaliskuuta 2021 klo 13.45–16.15 ja 16.45–18.45 (Bryssel)
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