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Europees Parlement

2019-2024

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

AGRI(2022)0517_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Dinsdag 17 mei 2022, 9.00 - 12.00 uur en 13.45 - 16.15 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)

Met deelname op afstand van leden van AGRI, de Raad en de Commissie

17 mei 2022, 9.00 - 11.00 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen
 20-21 april 2022 PV – PE731.635v01-00

4. Gedachtewisseling met de heer Máximo Torero, hoofdeconoom van de FAO, om 
de situatie van de mondiale voedselmarkten te bespreken, in aanwezigheid van 
leden van het Oekraïense parlement

*** Stemming op afstand ***

De stemming over amendementen wordt om 10.10 uur geopend en om 11.15 uur 
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gesloten.
Alle leden die deelnemen aan de stemming (ofwel in de vergaderzaal, ofwel op 
afstand), stemmen via de applicatie EPVote.

5. Herstructurering van de Unieregeling voor de belasting van energieproducten en 
elektriciteit (herschikking)
AGRI/9/08344
* 2021/0213(CNS) COM(2021)0563 – C9-0362/2021

Rapporteur voor advies:
Martin Hlaváček (Renew) AM – PE730.068v01-00

AM – PE730.019v01-00
Bevoegd:

ECON* Johan Van Overtveldt (ECR) PR – PE719.624v01-00
AM – PE731.499v01-00
AM – PE729.998v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

De uitslag van de stemming over de amendementen wordt schriftelijk meegedeeld.
De eindstemming vindt plaats op 17 mei 2022 van 16.00 tot 16.30 uur via de 
applicatie EPvote. De leden die deelnemen aan de stemming, worden via e-mail 
geïnformeerd over de stemprocedure.
De uitslag van de eindstemming wordt schriftelijk meegedeeld.

*** Einde van de stemming op afstand ***

6. Gedachtewisseling met de vertegenwoordiger van de Commissie (DG AGRI) over 
hennep bij de hervorming van het GLB

* * *

17 mei 2022, 11.00 - 12.00 uur  (met gesloten deuren)

7. Coördinatorenvergadering

* * *

17 mei 2022, 13.45 - 16.15 uur

8. Gedachtewisseling met dr. Bernhard Url, uitvoerend directeur van de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), over recente en lopende 
EFSA-activiteiten die van belang zijn voor de landbouwsector

9. Een langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU - Naar sterkere, 
verbonden, veerkrachtige en welvarende plattelandsgebieden in 2040
AGRI/9/07929

2021/2254(INI)
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Rapporteur:
Isabel Carvalhais (S&D) PR – PE719.849v01-00

Bevoegd:
AGRI*

Adviezen:
REGI* Álvaro Amaro (PPE) PA – PE704.926v01-00

AM – PE731.672v01-00
FEMM Christine Schneider (PPE) PA – PE719.805v01-00

AM – PE730.102v01-00
 Behandeling ontwerpverslag

10. Rondvraag

11. Volgende vergaderingen
 30 mei 2022, 15.45 - 18.45 uur (Brussel)
 13 juni 2022, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)
 14 juni 2022, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)
 30 juni 2022, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

* * *
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