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Parlament Ewropew

2019-2024

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

AGRI(2021)0615_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tlieta 15 ta' Ġunju 2021, 9.00 – 12.00

Brussell

Sala: József Antall (4Q2)

Il-15 ta' Ġunju 2021, 9.00 – 10.00

Bil-parteċipazzjoni remota tal-Membri tal-Kumitat AGRI, il-Kunsill u l-Kummissjoni

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-President

3. Is-sitwazzjoni attwali tan-negozjati ta' trilogu li għaddejjin bħalissa
Pjanijiet Strateġċi PAK - 2018/0216(COD), Regolament orizzontali -
2018/0217(COD) u OKS - 2018/0218(COD)
• Rapportar lura lill-kumitat dwar in-negozjati (l-Artikolu 74(3) tar-Regoli ta' 
Proċedura)

Il-15 ta' Ġunju 2021, 10.00 – 11.50

4. Studju dwar "L-impatti preliminari tal-pandemija tal-COVID-19 fuq 
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l-agrikoltura Ewropea: analiżi bbażata fuq is-settur tas-sistemi alimentari u 
r-reżiljenza tas-suq". Preżentazzjoni minn Francesco Montanari (Arcadia 
International), Axel Wion (VVA) u José Diogo Albuquerque (Agroportal). 
Studju mitlub mill-Kumitat AGRI, ikkummissjonat u ġestit mid-Dipartiment 
Tematiku B

5. Preżentazzjoni minn rappreżentant tal-Kummissjoni (DĠ CLIMA) tal-istudju 
dwar "Manwal ta' Gwida Teknika – it-twaqqif u l-implimentazzjoni fl-UE ta'
mekkaniżmi tal-biedja tal-karbonju bbażati fuq ir-riżultati"

Il-15 ta' Ġunju 2021, 11.50 – 12.00

*** Proċedura ta' votazzjoni remota ***

Is-sessjoni ta' votazzjoni se tinbeda f'12.00 u se tintemm fis-13.00.
Il-Membri kollha li jieħdu sehem fil-votazzjoni (jew preżenti fis-sala tal-laqgħat tal-kumitat 
jew permezz ta' parteċipazzjoni remota) se jivvutaw permezz tal-applikazzjoni EPvote.

6. Estensjoni tat-terminu tad-drittijiet ta' varjetajiet ta' pjanti fil-Komunità
għall-ispeċijiet tal-ispraġ, u għall-gruppi tal-ispeċijiet tal-basal tal-fjuri, 
għall-pjanti għudin bi frott żgħir u għall-pjanti ornamentali għudin
AGRI/9/05265
***I 2021/0019(COD) COM(2021)0036 – C9-0010/2021

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

Responsabbli:
AGRI

Opinjonijiet:
JURI Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 Votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali u dwar 
il-kompożizzjoni tat-tim tan-negozjati

Ir-riżultat tal-votazzjoni se jitħabbar bil-miktub.

*** Tmiem il-proċedura ta' votazzjoni remota ***

7. Kwistjonijiet varji

8. Laqgħat li jmiss
 it-22 ta' Ġunju 2021, 9.00 – 12.00 u 13.45 – 15.45 (Brussell)
 l-1 ta' Lulju 2021, 13.45 – 15.45 (Brussell)
 it-12 ta' Lulju 2021, 16.45 – 18.45 (Brussell)
 it-13 ta' Lulju 2021, 9.00 – 12.00 u 13.45 – 15.45 (Brussell)

* * *
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