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Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

AGRI(2021)0712_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Pondělí 12. července 2021, 17:00–19:00
Úterý 13. července 2021, 9:30–12:30 a 13:45–15:45
Brusel
Místnost: Altiero Spinelli (1G-3)
12. července 2021, 17:00–18:00
S distanční účastí členů výboru AGRI, Rady a Komise
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedy
*** Distanční hlasování ***

Hlasování bude zahájeno v 17:10 a ukončeno ve 18:00.
Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování (ať budou přítomni v zasedací místnosti výboru, nebo se schůze zúčastní distančně), budou hlasovat pomocí aplikace EPvote.
3.	Strategie EU na snížení emisí methanu
AGRI/9/05281
	2021/2006(INI)	

Zpravodaj:

Asger Christensen (Renew)
PA – PE691.267v01-00
AM – PE693.670v01-00
Příslušný výbor:

ENVI*
Maria Spyraki (PPE)
PR – PE689.794v01-00
AM – PE695.011v01-00
AM – PE695.084v01-00
	projednání a přijetí pozměňovacích návrhů
Výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu stanoviska budou oznámeny písemně. Konečné hlasování o návrhu stanoviska proběhne dne 13. července od 9:00 do 9:30 prostřednictvím aplikace EPVote. Hlasující poslanci budou o postupu hlasování informováni e-mailem. Výsledky konečného hlasování budou oznámeny písemně.

*** Konec distančního hlasování ***
4.	Výměna názorů s Tomem Vilsackem, ministrem zemědělství Spojených států amerických, o transatlantických vztazích v oblasti potravin a zemědělství
* * *
12. července 2021, 18:00–19:00  (neveřejná)
5.	Schůze koordinátorů
* * *
13. července 2021, 9:30–11:00
6.	Výměna názorů s Jožem Podgoršekem, ministrem zemědělství, lesnictví a výživy na téma priority slovinského předsednictví Rady Evropské unie v odvětví zemědělství
13. července 2021, 11:00–12:30
7.	Prezentace sdělení o dlouhodobé vizi venkovských oblastí – Janusz Wojciechowski, komisař pro zemědělství
* * *
13. července 2021, 13:45–15:45
8.	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)

Příslušný výbor:

AGRI


Stanoviska:

JURI
rozhodnutí: bez stanoviska

	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)
9.	Prezentace studie EPRS na téma „Dobré životní podmínky zvířat v zemědělském podniku – následné hodnocení právních předpisů EU: vyhlídky na označování dobrých životních podmínek zvířat na úrovni EU“
10.	Různé
11.	Příští schůze
	16. července 2021, 9:00–10:30 (Brusel)
1. září 2021, 9:00–12:00 a 13:45–16:15 a 16:45–18:45 (Brusel)
2. září 2021, 13:45–15:45 (Brusel)
9. září 2021, 9:00–12:00 (Brusel)
* * *

