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Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

AGRI(2021)0615_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Otrdien, 2021. gada 15. jūnijā, plkst. 9.00–12.00

Briselē

Telpa: József Antall (4Q2)

2021. gada 15. jūnijā plkst. 9.00–10.00

AGRI komitejas locekļiem, Padomes un Komisijas pārstāvjiem piedaloties attālināti

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Stāvoklis pašlaik notiekošajās trialoga sarunās
KLP stratēģiskie plāni - 2018/0216(COD), Horizontālā regula - 2018/0217(COD) 
un TKO - 2018/0218(COD)
• Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)

2021. gada 15. jūnijā plkst. 10.00–11.50

4. Pētījums "Covid-19 pandēmijas provizoriskā ietekme uz Eiropas 
lauksaimniecību: pārtikas sistēmu un tirgus izturētspējas analīze pa nozarēm”. 
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Francesco Montanari (Arcadia International), Axel Wion (VVA) un José Diogo 
Albuquerque (Agroportal) uzstāšanās. Pētījumu pieprasīja AGRI komiteja, 
pasūtīja un organizēja politikas departaments B

5. Komisijas pārstāvja (CLIMA ĢD) uzstāšanās par pētījumu “Tehnisko vadlīniju 
rokasgrāmata – uz rezultātiem balstītu oglekļa mehānismu izveide un īstenošana 
ES lauksaimniecībā”

2021. gada 15. jūnijā plkst. 11.50–12.00

*** Attālinātās balsošanas procedūra ***

Balsošana sāksies plkst. 12.00 un beigsies plkst. 13.00.
Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā (gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, 
kuri piedalīsies attālināti), balsos, izmantojot lietotni EPvote.

6. Kopienas augu šķirņu aizsardzības tiesību termiņa pagarināšana sparģeļu sugām 
un puķu sīpolu, sīko kokaugļu un dekoratīvo kokaugu sugu grupām
AGRI/9/05265
***I 2021/0019(COD) COM(2021)0036 – C9-0010/2021

Referents:
Bert-Jan Ruissen (ECR) AM – PE692.603v01-00

Atbildīgā komiteja:
AGRI

Atzinumi:
JURI Lēmums: atzinumu nesniegt

 Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas un par sarunu grupas sastāvu

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti rakstiski.

***Attālinātās balsošanas procedūras beigas***

7. Dažādi jautājumi

8. Nākamās sanāksmes
 2021. gada 22. jūnijā plkst. 9.00–12.00 un plkst. 13.45–15.45 (Briselē)
 2021. gada 1. jūlijā plkst. 13.45–15.45 (Briselē)
 2021. gada 12. jūlijā plkst. 16.45–18.45 (Briselē)
 2021. gada 13. jūlijā plkst. 9.00–12.00 un plkst. 13.45–15.45 (Briselē)

* * *
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