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Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

AGRI(2021)0712_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

ponedjeljak 12. srpnja 2021., 17:00 – 19:00

utorak 13. srpnja 2021., 9:30 – 12:30 i 13:45 – 15:45

Bruxelles

Dvorana: Altiero Spinelli (1G-3)

12. srpnja 2021., 17:00 – 18:00

Uz sudjelovanje na daljinu članova odbora AGRI, Vijeća i Komisije

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedatelja

*** Postupak glasovanja na daljinu***

Glasovanje će biti otvoreno u 17:10 i zatvoreno u 18:00.
Svi zastupnici koji sudjeluju u glasovanju (u dvorani za sjednice ili na daljinu) glasovat će 
putem aplikacije EPVote.

3. Strategija EU-a za smanjenje emisija metana
AGRI/9/05281
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2021/2006(INI)

Izvjestitelj za mišljenje:
Asger Christensen (Renew) PA – PE691.267v01-00

AM – PE693.670v01-00
Nadležni odbor:

ENVI* Maria Spyraki (PPE) PR – PE689.794v01-00
AM – PE695.011v01-00
AM – PE695.084v01-00

 Razmatranje i usvajanje amandmana

Rezultati glasovanja o amandmanima na nacrt mišljenja bit će priopćeni u pisanom obliku. 
Konačno glasovanje o nacrtu mišljenja održat će se 13. srpnja od 9:00 do 9:30 aplikacijom 
EPvote.Postupak glasovanja bit će priopćen e-poštom zastupnicima koji glasuju. Konačni 
rezultati glasovanja objavit će se u pisanom obliku.

*** Kraj postupka glasovanja na daljinu ***

4. Razmjena gledišta s Tomom Vilsackom, ministrom poljoprivrede Sjedinjenih 
Američkih Država, o transatlantskim odnosima u pogledu hrane i poljoprivrede

* * *

12. srpnja 2021., 18:00 – 19:00  (zatvoreno za javnost)

5. Sastanak koordinatora

* * *

13. srpnja 2021., 9:30 – 11:00

6. Razmjena gledišta s Jože Podgoršekom, ministrom poljoprivrede, šumarstva i 
prehrane, o prioritetima slovenskog predsjedništva Vijećem Europske unije u 
području poljoprivrede

13. srpnja 2021., 11:00 – 12:30

7. Izlaganje Janusza Wojciechowskog, povjerenika nadležnog za poljoprivredu, o 
dugoročnoj viziji za ruralna područja

* * *

13. srpnja 2021., 13:45 – 15:45

8. Produljenje trajanja zaštite oplemenjivačkih prava na biljnu sortu Zajednice za 
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biljne vrste šparoge i za skupine biljnih vrsta lukovičaste biljke, bobičasto voće i 
drvenasto ukrasno bilje
AGRI/9/05265
***I 2021/0019(COD) COM(2021)0036 – C9-0010/2021

Izvjestitelj:
Bert-Jan Ruissen (ECR)

Nadležni odbor:
AGRI

Mišljenja:
JURI Odluka: nema mišljenja

 Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 74. stavak 3.)

9. Predstavljanje studije EPRS-a "Dobrobit životinja na poljoprivrednom 
gospodarstvu – ex post evaluacija zakonodavstva EU-a: izgledi za označivanje 
dobrobiti životinja na razini EU-a”

10. Razno

11. Sljedeće sjednice
 16. srpnja 2021., 9:00 – 10:30 (Bruxelles)
 1. rujna 2021., 9:00 – 12:00 i 13:45 – 16:15 i 16:45 – 18:45 (Bruxelles)
 2. rujna 2021., 13:45 – 15:45 (Bruxelles)
 9. rujna 2021., 9:00 – 12:00 (Bruxelles)

* * *
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