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Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

AGRI(2021)0615_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Dinsdag 15 juni 2021, 9.00 - 12.00 uur
Brussel
Zaal: József Antall (4Q2)
15 juni 2021, 9.00 - 10.00 uur
Met deelname op afstand door leden van AGRI, de Raad en de Commissie
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Stand van de lopende trialoogonderhandelingen
Strategische GLB-plannen - 2018/0216(COD), Horizontale verordening - 2018/0217(COD) en GMO - 2018/0218(COD)
• Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)
15 juni 2021, 10.00 - 11.50 uur
4.	Studie over “Preliminary impacts of the COVID-19 pandemic on European agriculture: a sector-based analysis of food systems and market resilience”. Presentatie door Francesco Montanari (Arcadia International), Axel Wion (VVA) en José Diogo Albuquerque (Agroportal). Studie aangevraagd door de commissie AGRI, in opdracht gegeven en beheerd door beleidsondersteunende afdeling B
5.	Presentatie door een vertegenwoordiger van de Commissie (DG CLIMA) van de studie over “Technical Guidance Handbook – setting up and implementing result-based carbon farming mechanisms in the EU”
15 juni 2021, 11.50 - 12.00 uur
*** Stemming op afstand ***

De stemming wordt om 12.00 uur geopend en om 13.00 uur gesloten.
Alle leden die deelnemen aan de stemming (ofwel in de vergaderzaal van de commissie, ofwel op afstand) stemmen met de applicatie EPvote.
6.	Verlenging van de duur van het communautaire kwekersrecht voor aspergesoorten en de soortengroepen bloembollen, houtig kleinfruit en houtige sierplanten
AGRI/9/05265
***I	2021/0019(COD)	COM(2021)0036 – C9-0010/2021

Rapporteur:

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

AGRI


Adviezen:

JURI
Besluit: geen advies

	Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen en over de samenstelling van het onderhandelingsteam
De uitslag van de stemming wordt schriftelijk bekendgemaakt.

*** Einde van de stemming op afstand ***
7.	Rondvraag
8.	Volgende vergaderingen
	22 juni 2021, 9.00 - 12.00 uur en 13.45 - 15.45 uur (Brussel)
1 juli 2021, 13.45 - 15.45 uur (Brussel)
12 juli 2021, 16.45 - 18.45 uur (Brussel)
13 juli 2021, 9.00 - 12.00 uur en 13.45 - 15.45 uur (Brussel)
* * *

