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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

AGRI(2022)0124_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 24. januára 2022 od 16.45 do 18.45 h

utorok 25. januára 2022 od 9.00 do 12.00 h a od 13.45 do 16.15 h a od 16.45 do 18.45 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (1A002)

Ustanovujúca schôdza

24. januára 2022 od 16.45 do 18.15 h

Otvorenie schôdze pod vedením dočasného predsedajúceho

1. Voľba predsedu

S novozvoleným predsedom

2. Voľba prvého podpredsedu

3. Voľba druhého podpredsedu

4. Voľba tretieho podpredsedu
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5. Voľba štvrtého podpredsedu

* * *

24. januára 2022 od 18.15 do 18.45 h

Riadna schôdza výboru s účasťou členov výboru AGRI, Rady a Komisie na diaľku

6. Prijatie programu schôdze

7. Oznámenia predsedníctva

8. Usmernenia pre rozpočet na rok 2023 – oddiel III
AGRI/9/07747

2021/2226(BUI)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Andrea Caroppo (PPE) PA – PE703.181v01-00

Gestorský výbor:
BUDG Nicolae Ștefănuță (Renew) PR – PE703.025v01-00

 preskúmanie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 1. február 2022, 13.00 h

* * *

25. januára 2022 od 9.00 do 10.30 h

9. Výmena názorov s ministrom poľnohospodárstva a potravinárstva Julienom 
Denormandiem o prioritách francúzskeho predsedníctva Rady Európskej únie v 
oblasti poľnohospodárstva

25. januára 2022 od 10.30 do 12.00 h

*** Hlasovanie na diaľku ***

Hlasovať bude možné od 10.35 do 11.15 h.
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastnia na hlasovaní (buď v zasadacej miestnosti výboru 
alebo na diaľku), budú hlasovať prostredníctvom aplikácie EPvote.

10. Zmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 o úhrnných 
účtoch pre poľnohospodárstvo v Spoločenstve
AGRI/9/05414
***I 2021/0031(COD) COM(2021)0054 – C9-0020/2021

Spravodajca:
Petros Kokkalis (The Left) LA – GEDA/A/(2021)00
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5919
AG – PE702.995v01-00

Gestorský výbor:
AGRI

Výbory požiadané o stanovisko:
ECON Rozhodnutie: bez stanoviska

 Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych 
rokovaní

Výsledky hlasovania budú oznámené písomne.

*** Koniec hlasovania na diaľku ***

11. Zmena nariadenia (EÚ) 2018/841, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, zjednodušenie 
pravidiel týkajúcich sa dodržiavania záväzkov, stanovenie cieľov členských 
štátov na rok 2030 a záväzok spoločne dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 
2035 v sektore využívania pôdy, lesného hospodárstva a poľnohospodárstva, a 
nariadenia (EÚ) 2018/1999, pokiaľ ide o zlepšenie monitorovania, podávania 
správ, sledovania pokroku a preskúmania
AGRI/9/06902
***I 2021/0201(COD) COM(2021)0554 – C9-0320/2021

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Norbert Lins (PPE) PA – PE698.952v01-00

Gestorský výbor:
ENVI* Ville Niinistö (Verts/ALE) PR – PE699.175v01-00

 preskúmanie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 31. január 2022, 13.00 h

12. Zmena smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001, nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 98/70/ES, pokiaľ ide o podporu energie z obnoviteľných 
zdrojov, a zrušenie smernice Rady (EÚ) 2015/652
AGRI/9/07602
***I 2021/0218(COD) COM(2021)0557 – C9-0329/2021

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:
Pina Picierno (S&D) PA – PE700.585v01-00

Gestorský výbor:
ITRE* Markus Pieper (PPE)

 preskúmanie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 31. január 2022, 13.00 h

* * *

25. januára 2022 od 13.45 do 16.15 h

13. Zmena nariadenia (EÚ) 2018/842 o záväznom ročnom znižovaní emisií
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skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa 
prispieva k opatreniam v oblasti klímy zameraným na splnenie záväzkov podľa 
Parížskej dohody
AGRI/9/06909
***I 2021/0200(COD) COM(2021)0555 – C9-0321/2021

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Pär Holmgren (Verts/ALE) PA – PE700.696v01-00

Gestorský výbor:
ENVI Jessica Polfjärd (PPE) PR – PE703.217v01-00

 preskúmanie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 28. január 2022, 13.00 h

14. Výmena názorov so zástupcom Komisie (GR AGRI) o situácii v odvetví
bravčového mäsa v Európe

15. Výmena názorov so zástupcom Komisie (GR SANTE) o aktuálnej situácii v 
súvislosti s africkým morom ošípaných

* * *

25. januára 2022 od 16.45 do 18.45 h

16. Spoločná schôdza výborov ENVI a AGRI
Pozri osobitný program schôdze a program verejného vypočutia

17. Rôzne otázky

18. Nasledujúce schôdze
 2. februára 2022 od 9.00 do 12.00 h a od 13.45 do 16.15 h a od 16.45 do 18.45 h 

(Brusel)
 3. februára 2022 od 9.00 do 12.00 h (Brusel)
 28. februára 2022 od 15.45 do 18.45 h (Brusel)
 16. – 17. marca 2022

* * *
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