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NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Úterý 15. června 2021, 9:00–12:00

Brusel

Místnost: József Antall (4Q2)

15. června 2021, 9:00–10:00

S distanční účastí členů výboru AGRI, Rady a Komise

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Stav probíhajících třístranných jednání
Strategické plány SZP – 2018/0216(COD), horizontální nařízení –
2018/0217(COD) a společná organizace trhu – 2018/0218(COD)
• zpráva o jednání příslušnému výboru (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

15. června 2021, 10:00–11:50

4. Studie „Předběžně odhodované dopady pandemie COVID-19 na evropské
zemědělství: odvětvová analýza potravinových systémů a odolnosti trhu” –
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Francesco Montanari (Arcadia International), Axel Wion (VVA) a José Diogo 
Albuquerque (Agroportal); studie vyžádána výborem AGRI a zadaná a 
organizovaná tematickou sekcí B

5. Vystoupení zástupce Komise (GŘ CLIMA) s prezentací studie „Technická
příručka – vytvoření a uplatňování mechanismů EU pro zemědělství s nízkými 
emisemi uhlíku, které jsou orientované na výsledky”

15. června 2021, 11:50–12:00

*** Distanční hlasování ***

Hlasování bude zahájeno ve 12:00 a ukončeno ve 13:00.
Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování (ať budou přítomni v zasedací místnosti 
výboru, nebo se schůze zúčastní distančně), budou hlasovat pomocí aplikace EPvote.

6. 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) AM – PE692.603v01-00

Příslušný výbor:
AGRI

Stanoviska:
JURI rozhodnutí: bez stanoviska

 hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání a o složení jednacího 
týmu

Výsledky hlasování budou oznámeny písemně.

*** Konec distančního hlasování ***

7. Různé

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

* * *


	1233768CS.rtf

