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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament

2019-2024

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

AGRI(2021)0304_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Čtvrtek 4. března 2021, 9:00–12:00

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (1A002)

4. března 2021, 9:00–10:30

S distanční účastí členů výboru AGRI, Rady a Komise

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

*** Distanční hlasování ***

Hlasování bude zahájeno v 9:10 a ukončeno v 11:10.
Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování (ať budou přítomni v zasedací místnosti 
výboru, nebo se schůze zúčastní distančně), budou hlasovat pomocí aplikace EPvote.

3. Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 – Vrátit přírodu do 
našeho života
AGRI/9/04905

2020/2273(INI)
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Zpravodajka:
Isabel Carvalhais (S&D) PA – PE662.105v01-00

AM – PE663.370v01-00
Příslušný výbor:

ENVI* César Luena (S&D) PR – PE662.048v01-00
AM – PE680.715v02-00

 projednání a přijetí pozměňovacích návrhů

4. Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2022 – oddíl III
AGRI/9/04874

2020/2265(BUI)

Zpravodajka:
Pina Picierno (S&D) PA – PE663.213v02-00

AM – PE680.976v01-00
Příslušný výbor:

BUDG Karlo Ressler (PPE) PR – PE663.167v01-00
 projednání a přijetí pozměňovacích návrhů

Výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhům stanovisek budou oznámeny 
písemně. Konečná hlasování o návrzích stanovisek proběhnou dne 4. března 2021 od 15:00 
do 16:00 prostřednictvím aplikace EPvote. Hlasující poslanci budou o postupu hlasování
informováni e-mailem. Výsledky konečného hlasování budou oznámeny písemně.

*** Konec distančního hlasování ***

5. Výměna názorů se zástupcem Evropské komise (GŘ SANTE) o vstupu v platnost 
právního rámce pro zdraví zvířat

4. března 2021, 10:30–12:00

6. Vystoupení zástupce Komise (GŘ AGRI) s prezentací o současné situaci na 
zemědělských trzích

7. Stav probíhajících třístranných jednání
horizontální nařízení – 2018/0217(COD)
• zpráva o jednání příslušnému výboru (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

8. Stav probíhajících třístranných jednání
CMO – 2018/0218(COD)
• zpráva o jednání příslušnému výboru (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

9. Různé

10. Příští schůze
 15. března 2021, 16:45–18:45 (Brusel)
 16. března 2021, 13:45–16:15 a 16:45–18:45 (Brusel)
 23. března 2021, 13:45–16:15 a 16:45–18:45 (Brusel)
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