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Европейски парламент
2019-2024

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

AGRI_PV(2019)1007_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 7 октомври 2019 г., 15.30 – 18.30 ч.

БРЮКСЕЛ

7 октомври 2019 г., 15.30 – 17.30 ч. (при закрити врати)

1. Заседание на координаторите

Координаторите заседаваха при закрити врати. Решенията им бяха одобрени от 
комисията чрез писмена процедура на 9 октомври 2019 г., сряда.

1. РАЗМЯНА НА МНЕНИЯ С ДОКЛАДЧИЦИ ОТНОСНО 
ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОСП – СЛЕДВАЩИ 
СТЪПКИ

Решение: Докладчиците са упълномощени да определят точките, които 
могат да бъдат обсъдени отново, и да докладват обратно на 
координаторите по време на тяхното следващо заседание

2. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОКЛАДИ

2.1. Регламент за преходните  мерки 

Решение: Отлага се за следващото заседание на координаторите 

3. ИЗСЛУШВАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ

3.1.  Изслушване на комисията PETI относно вълците – публично изслушване

Решение: Приема да има асоцииран статус  в организацията на 
изслушването на комисията PETI относно вълците, за което 
комисията AGRI ще избере двама експерти и  ще 
съпредседателства една работна група
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Политическите групи да представят предложения за експерти за 
комисията AGRI, с краен срок до 25 октомври (до обяд)

3.2. Публично изслушване на комисията AGRI относно реформата на общата 
селскостопанска политика

Решение: Председателят се упълномощава да се срещне с председателя на 
комисията ENVI, за да се намери решение на текущата 
безизходица, и да докладва обратно на координаторите по време 
на тяхното следващо заседание 

3.3. Публични изслушвания и командировки на комисията AGRI за първата 
половина на 2020 г.    

Решение: Комисията AGRI ще поиска разрешение за командировки до 
Испания и Унгария през първата половина на 2020 г.

Комисията AGRI ще поиска разрешение за 3 изслушвания, които 
да бъдат организирани през първата половина на 2020 г. 
(работни заглавия):
– „Хоризонт Европа“ и европейските партньорства за иновации 
(ЕПИ)  за бъдещето на селското стопанство
– Изменението на климата и рисковете за селското стопанство с 
акцент върху здравето на  
растенията
– Селското стопанство на Европейския съюз след излизането на 
Обединеното кралство от ЕС

4. ИСКАНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ТОЧКИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА 
ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА 

4.1. Искане от г-н Давид (ID, CS) за представяне от Комисията на проекта на акт за 
изпълнение относно тарифна квота за висококачествено говеждо месо

Решение: Този точка беше включена от Комисията при разглеждането на 
проект на становище, относно сключването на споразумение със 
Съединените американски щати за разпределението в полза на 
Съединените щати на дял от тарифната квота, предвидена в 
Регламент (ЕО) № 617/2009 на Съвета от 13 юли 2009 г. за 
откриване на автономна тарифна квота за внос на 
висококачествено говеждо месо

4.2. Искане от г-н Де Кастро (S&D, IT) да се покани членът на Комисията 
Малмстрьом да даде актуална информация относно заплахите на САЩ за 
тарифи за продукти от ЕС

Решение: Да бъде поканен членът на Комисията Малмстрьом или 
генералният директор на ГД „Търговия“, ако членът на 
Комисията не е на разположение, да присъства на извънредна 
среща на комисията AGRI на 14 октомври, за да даде актуална 
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информация относно заплахите на САЩ за тарифи за продукти 
от ЕС   

5. ДРУГИ РЕШЕНИЯ

5.1. Откриване на автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо 
месо – 2019/0412(NLE)

Решение: Отлага се за следващото заседание на координаторите

6. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА СВЕДЕНИЕ

Решение: Да не се предприемат действия по отношение на нито един от 
документите, включени в приложение 1

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

6.1. Доклад от Комисията до Европейския парламент и Съвета – Дванадесети 
финансов доклад от Комисията до Европейския парламент и Съвета относно 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) – 
финансова 2018 година
COM(2019) 422 final

6.2. Предложение за решение на Съвета за установяване на позицията, която трябва 
да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране, 
учреден по силата на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране 
между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и 
Кралство Мароко, от друга страна, във връзка с обмена на информация с 
Мароко, с цел оценка на въздействието на споразумението под формата на 
размяна на писма за изменение на Евро-средиземноморското споразумение
COM(2019) 432 final - 2019/0204 (NLE)

6.3. Доклад от Комисията до Европейския парламент и Съвета относно 
упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, 
предоставено на Комисията по силата на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно 
подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1698/2005 на Съвета, Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и 
мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти 
(ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, 
(ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета, Регламент (ЕС) № 1307/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на 
правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в 
рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета, Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за 
установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и 
за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и 
(ЕО) № 1234/2007
COM(2019) 433 final

6.4. Доклад от Комисията до Европейския парламент и Съвета относно 
упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, 
предоставени на Комисията по силата на Регламент (ЕС) № 251/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за определяне, 
описание, представяне, етикетиране и защита на географските указания на 
ароматизирани винарски продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1601/91 
на Съвета
COM(2019) 434 final

6.5. Доклад от Комисията до Европейския парламент и Съвета относно 
упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0422
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0432
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0433
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0434
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предоставено на Комисията по силата на Директива 2000/36/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 юни 2000 г. относно какаовите и шоколадовите 
продукти, предназначени за консумация от човека, Директива 2001/110/ЕО на 
Съвета от 20 декември 2001 г. относно меда, Директива 2001/111/ЕО на Съвета 
от 20 декември 2001 г. относно някои захари, предназначени за консумация от 
човека, Директива 2001/112/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно 
соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от 
човека, Директива 2001/113/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно 
плодови конфитюри, желета и мармалади и подсладено пюре от кестени, 
предназначени за консумация от човека
COM(2019) 435 final

6.6. Доклад от Комисията до Европейския парламент и Съвета относно 
упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, 
предоставено на Комисията по силата на Регламент (ЕС) № 228/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на 
специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза 
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета и по силата на 
Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 
2013 г. за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство 
по отношение на малките острови в Егейско море и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1405/2006
COM(2019) 436 final

6.7. Доклад от Комисията до Европейския парламент и Съвета относно 
упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, 
предоставено на Комисията по силата на Регламент (ЕС) № 1144/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно мерките за 
информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, 
прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 3/2008 на Съвета
COM(2019) 437 final

6.8. Резюме на работен документ на службите на Комисията – 
Оценка на системата на таксите на Европейската агенция по лекарствата
COM(2019) 335 окончателен - SWD(2019) 336 final

6.9. Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) – Списък на всички решения на 
инвестиционния комитет, както и наборите от показатели, свързани с всички 
тези решения

* * *

Заседанието беше открито на 7 октомври 2019 г., понеделник, в 17.36 ч., под 
председателството на Норберт Линс (председател).

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0435
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0436
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0437
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0336
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2. Приемане на дневния ред AGRI_OJ(2019)1007_1

Дневният ред беше приет.

3. Съобщения на председателя

Няма.

4. Сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между 
Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за 
месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в 
Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската 
общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и 
Украйна, от друга страна
AGRI/9/00530
*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

Докладчик по становище:
Збигнев Кужмюк (ECR) PA – PE641.140v01-00

Водеща:
INTA

 Разглеждане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 11 октомври 2019 г., 13.00 ч.

Оратори: Норберт Линс, Збигнев Кужмюк, Балаж Хидвеги, Иво Христов, Асгер 
Кристенсен, Сара Винер, Иван Давид, Люк Минг Фланаган, Ани Схрейер-Пирик, Ан 
Сандер, Мария Нойхл, Кшищоф Юргел, Петер Яр, Даниел Буда, Берт-Ян Ройсен, Джон 
Кларк (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“)

5. Сключване на Споразумението със Съединените американски щати за 
разпределението в полза на Съединените щати на дял от тарифната квота, 
предвидена в Регламент (ЕО) № 617/2009 на Съвета от 13 юли 2009 г. за 
откриване на автономна тарифна квота за внос на висококачествено 
говеждо месо
AGRI/9/00614
*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

Докладчик по становище:
Херберт  Дорфман (PPE) PA – PE641.220v01-00

Водеща:
INTA – Бернд Ланге (S&D)

 Разглеждане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на изменения: 11 октомври 2019 г., 13.00 ч.

Оратори: Норберт Линс, Херберт  Дорфман, Кармен Аврам, Жереми Десерл, Моли 
Скот Кейто, Люк Минг Фланаган, Ан Сандер, Дино Джарусо, Беноа Бито, Ани 
Схрейер-Пирик, Иван Давид, Джон Кларк (ГД „Земеделие и развитие на селските 
райони“)

6. Разни въпроси
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Няма.

7. Следващи заседания
 4 ноември 2019 г., 15.00 – 18.30 ч. (Брюксел)
 5 ноември 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч. (Брюксел)

Заседанието беше закрито в 18.32 ч.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Norbert Lins, Daniel Buda, Mazaly Aguilar

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Clara Aguilera, Carmen Avram, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Asger Christensen, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, 
Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Martin Hlaváček, Martin Häusling, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, 
Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Simone Schmiedtbauer, Annie 
Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Franc Bogovič, Lena Düpont, Balázs Hidvéghi, Ivo Hristov, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Zbigniew Kuźmiuk, Christine 
Schneider, Molly Scott Cato, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella

209 (7)

216 (3)

Pascal Canfin

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

  

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 7.10.2019
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

 

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l’invitation du président/ 
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ 
Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
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