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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

AGRI(2021)0521_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Mimořádná schůze

Pátek 21. května 2021, 9:00–9:15

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (5G-2)

S distanční účastí členů výboru AGRI, Rady a Komise

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Schválení zápisů ze schůzí:
 2. února 2021 PV – PE681.088v01-00
 4. února 2021 PV – PE681.019v01-00
 24. února 2021 PV – PE689.811v01-00
 4. března 2021 PV – PE689.677v01-00
 15.–16. března 2021 PV – PE691.077v01-00

*** Distanční hlasování ***

Hlasování bude zahájeno v 9:15 a ukončeno v 10:30.
Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování (ať budou přítomni v zasedací místnosti 
výboru, nebo se schůze zúčastní distančně), budou hlasovat pomocí aplikace EPvote.
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4. Prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství pro druhy chřestu a 
druhové skupiny květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných 
dřevin
AGRI/9/05265
***I 2021/0019(COD) COM(2021)0036 – C9-0010/2021

Zpravodaj:
Bert-Jan Ruissen (ECR) PR – PE691.080v01-00

AM – PE692.603v01-00
Příslušný výbor:

AGRI
Stanoviska:

JURI rozhodnutí: bez stanoviska
 projednání a přijetí pozměňovacích návrhů

5. Změna nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o úřední kontroly zvířat a produktů 
živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit 
dodržování zákazu určitých použití antimikrobik
AGRI/9/05574
***I 2021/0055(COD) COM(2021)0108 – C9-0094/2021

Zpravodaj:
Ivan David (ID) PA – PE691.248v01-00

AM – PE691.417v01-00
Příslušný výbor:

ENVI Pascal Canfin (Renew) PR – PE691.399v01-00
AM – PE692.774v01-00

 projednání a přijetí pozměňovacích návrhů

6. Evropská občanská iniciativa „End the cage age" („Konec doby klecové“)
AGRI/9/05806

2021/2633(RSP)

Zpravodaj:
Norbert Lins (PPE) RE – PE691.466v01-00

AM – PE692.590v01-00
Příslušný výbor:

AGRI
 projednání a přijetí pozměňovacích návrhů

Výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu zprávy, návrhu stanoviska a 
návrhu usnesení budou oznámeny písemně. Konečné hlasování o návrhu zprávy, návrhu 
stanoviska a návrhu usnesení proběhne dne 21. května od 12:30 do 13:30 prostřednictvím 
aplikace EPVote. Hlasující poslanci budou o postupu hlasování informováni e-mailem. 
Výsledky konečného hlasování budou oznámeny písemně.

*** Konec distančního hlasování ***

7. Různé
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8. Příští schůze
 15. června 2021, 9:00–12:00 a 13:45–16:15 a 16:45–18:45 (Brusel)
 22. června 2021, 9:00–12:00 a 13:45–15:45 (Brusel)

* * *


