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Europees Parlement
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Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

AGRI_PV(2019)1007_1

NOTULEN
Vergadering van 7 oktober 2019, 15.30 - 18.30 uur,

BRUSSEL

7 oktober 2019, 15.30 - 17.30 uur (met gesloten deuren)

1. Coördinatorenvergadering

De coördinatoren vergaderen met gesloten deuren. Hun besluiten worden goedgekeurd door 
de commissie, volgens de schriftelijke procedure, op 9 oktober 2019.

1. GEDACHTEWISSELING MET RAPPORTEURS OVER DE 
WETGEVINGSVOORSTELLEN MET BETREKKING TOT HET GLB – 
VOLGENDE STAPPEN

Besluit: De rapporteurs worden gemachtigd om de punten te identificeren die 
opnieuw kunnen worden besproken en aan de coördinatoren verslag uit 
te brengen tijdens hun volgende vergadering.

2. TOEWIJZING VAN VERSLAGEN

2.1. Verordening overgangsmaatregelen 

Besluit: Uitgesteld tot de volgende coördinatorenvergadering. 

3. HOORZITTINGEN EN WERKBEZOEKEN

3.1.  Openbare hoorzitting van de PETI-commissie over wolven

Besluit: Er wordt ingestemd met de status van geassocieerde commissie bij de hoorzitting 
van de PETI-commissie over wolven, waarvoor de AGRI-commissie 
twee deskundigen zal selecteren en de covoorzitter zal leveren voor één 
paneldiscussie.

De fracties kunnen voorstellen voor AGRI-deskundigen indienen tot 
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25 oktober (12.00 uur). 

3.2. Hoorzitting van de AGRI-commissie over de hervorming van het GLB

Besluit: De voorzitter wordt gemachtigd om de voorzitter van de ENVI-commissie te 
ontmoeten om een oplossing te vinden voor de huidige impasse en 
verslag uit te brengen aan de coördinatoren tijdens hun volgende 
vergadering.

3.3. Hoorzittingen en werkbezoeken van de AGRI-commissie in de eerste helft van 2020    

Besluit: De AGRI-commissie zal toestemming vragen voor werkbezoeken in Spanje en 
Hongarije in de eerste helft van 2020.

De AGRI-commissie zal toestemming vragen voor de organisatie in de 
eerste helft van 2020 van drie hoorzittingen, onder de volgende 
werktitels:
- De resultaten van Horizon Europa en de EIP’s voor de toekomst van 
de landbouw
- De klimaatverandering en de risico’s voor de landbouw, met de 

nadruk op 
de gezondheid van planten.
- De EU-landbouw na de brexit.

4. VERZOEKEN OM PUNTEN OP TE NEMEN IN DE AGENDA VAN 
TOEKOMSTIGE COMMISSIEVERGADERINGEN 

4.1. Verzoek van de heer David (ID, CS) om een presentatie door de Commissie over het 
ontwerp van uitvoeringshandeling inzake het tariefcontingent voor rundvlees van hoge 
kwaliteit

Besluit: De Commissie heeft hier aandacht aan besteed in het kader van de 
behandeling van het ontwerpadvies inzake de ondertekening van een 
overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika over de toewijzing 
aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent als 
bedoeld in Verordening (EG) nr. 617/2009 van 13 juli 2009 houdende 
opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van 
rundvlees van hoge kwaliteit.

4.2. Verzoek van de heer De Castro (S&D, IT) om commissaris Malmström uit te nodigen 
om een update te geven over het Amerikaanse dreigement van douanetarieven voor 
producten uit de EU

Besluit: Er zal een uitnodiging worden gestuurd naar commissaris Malmström, 
of de directeur-generaal van DG TRADE, indien de commissaris niet 
beschikbaar is, om een buitengewone vergadering van de AGRI-
commissie bij te wonen op 14 oktober, om een stand van zaken te geven 
met betrekking tot he Amerikaanse dreigement van douanetarieven 
voor producten uit de EU.
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5. OVERIGE BESLUITEN

5.1. Opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge 
kwaliteit – 2019/0412(NLE)

Besluit: Uitgesteld tot de volgende coördinatorenvergadering.

6. OVERIGE STUKKEN TER INFORMATIE

Besluit: geen maatregelen met betrekking tot de in bijlage I genoemde documenten

***
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BIJLAGE I

6.1. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad – 12e financieel 
verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) begrotingsjaar 2018
COM(2019) 422 final

6.2. Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het namens de Europese Unie in te 
nemen standpunt in het Associatiecomité dat is ingesteld bij de Euro-mediterrane 
overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese 
Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, 
betreffende de uitwisseling van informatie met het oog op de effectbeoordeling van de 
overeenkomst in de vorm van een briefwisseling over de wijziging van bedoelde 
overeenkomst
COM(2019) 432 final - 2019/0204 (NLE)

6.3. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de 
uitoefening van de bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen die aan 
de Commissie is verleend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 
van de Raad, Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad 
van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) 
nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 
en (EG) nr. 485/2008 van de Raad, Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor 
rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad, en 
Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 
december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten 
voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, 
(EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad
COM(2019) 433 final

6.4. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de 
uitoefening van de bevoegdheid tot het vaststellen van gedelegeerde handelingen die 
aan de Commissie is toegekend bij Verordening (EU) nr. 251/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 inzake de definitie, de aanduiding, de 
aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen 
van gearomatiseerde wijnbouwproducten en houdende intrekking van Verordening 
(EEG) nr. 1601/91 van de Raad
COM(2019) 434 final

6.5. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de 
uitoefening van de bevoegdheid tot het vaststellen van gedelegeerde handelingen die 
aan de Commissie is toegekend bij Richtlijn 2000/36/EG van het Europees Parlement 

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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en de Raad van 23 juni 2000 inzake cacao- en chocoladeproducten voor menselijke 
consumptie, Richtlijn 2001/110/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake 
honing, Richtlijn 2001/111/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake bepaalde 
voor menselijke voeding bestemde suikers, Richtlijn 2001/112/EG van de Raad van 
20 december 2001 inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en 
bepaalde soortgelijke producten, Richtlijn 2001/113/EG van de Raad van 20 december 
2001 inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtenjam of -confituur, -gelei en -
marmelade, alsmede kastanjepasta
COM(2019) 435 final

6.6. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de 
uitoefening van de bevoegdheid tot het vaststellen van gedelegeerde handelingen die 
aan de Commissie is toegekend bij Verordening (EU) nr. 228/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 maart 2013 houdende specifieke maatregelen op 
landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 247/2006 van de Raad en bij Verordening (EU) 
nr. 229/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 13 maart 2013 houdende 
specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de 
Egeïsche Zee en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1405/2006 van de Raad
COM(2019) 436 final

6.7. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de 
uitoefening van de bevoegdheid tot het vaststellen van gedelegeerde handelingen die 
aan de Commissie is toegekend bij Verordening (EU) nr. 1144/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 inzake voorlichtings- en 
afzetbevorderingsacties betreffende landbouwproducten uitgevoerd op de interne 
markt en in derde landen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 3/2008 van de 
Raad
COM(2019) 437 final

6.8. Werkdocument van de diensten van de Commissie – Samenvatting – “Evaluation of 
the European Medicines Agency's fee system”
SWD(2019) 335 final - SWD(2019) 336 final

6.9. Europese Investeringsbank (EIB) – Lijst van alle besluiten van het investeringscomité 
en de met al deze besluiten verband houdende scoreborden

* * *

De vergadering wordt op 7 oktober 2019 om 17.36 uur geopend onder voorzitterschap van 
Norbert Lins (voorzitter).

2. Aanneming van de agenda AGRI_OJ(2019)1007_1

De agenda wordt aangenomen.

3. Mededelingen van de voorzitter

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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Geen opmerkingen.

4. Sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de 
Europese Unie en Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees 
van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de 
Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds
AGRI/9/00530
*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

Rapporteur voor advies:
Zbigniew Kuźmiuk (ECR) PA – PE641.140v01-00

Bevoegd:
INTA

 Behandeling ontwerpadvies
 Termijn voor de indiening van amendementen: 11 oktober 2019, 13.00 uur

Sprekers: Norbert Lins, Zbigniew Kuźmiuk, Balázs Hidvéghi, Ivo Hristov, Asger 
Christensen, Sarah Wiener, Ivan David, Luke Ming Flanagan, Annie Schreijer-Pierik, Anne 
Sander, Maria Noichl, Krzysztof Jurgiel, Peter Jahr, Daniel Buda, Bert-Jan Ruissen, John 
Clarke (DG AGRI)

5. Sluiting van een overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika over de 
toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent als 
bedoeld in Verordening (EG) nr. 617/2009 van 13 juli 2009 houdende opening 
van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge 
kwaliteit
AGRI/9/00614
*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

Rapporteur voor advies:
Herbert Dorfmann (PPE) PA – PE641.220v01-00

Bevoegd:
INTA – Bernd Lange (S&D)

 Behandeling ontwerpadvies
 Termijn voor de indiening van amendementen: 11 oktober 2019, 13.00 uur

Sprekers: Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Carmen Avram, Jérémy Decerle, Molly Scott 
Cato, Luke Ming Flanagan, Anne Sander, Dino Giarrusso, Benoît Biteau, Annie 
Schreijer-Pierik, Ivan David, John Clarke (DG AGRI)

6. Rondvraag

Geen opmerkingen.

7. Volgende vergaderingen
 4 november 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)
 5 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

De vergadering wordt om 18.32 uur gesloten.
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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/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Manuel Prieto Rossi (DG AGRI), Susana Marazuela Azpiroz (DG AGRI), John Clarke (DG AGRI), Christine Franke (DG AGRI), 
Martin Szentivany (DG AGRI), Gael Cabassut (DG AGRI), Davide Nicodemo (DG AGRI), Joaquim Ordeig Vila (DG AGRI), Giulio 
Menato (DG AGRI)

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Tapio Kytölä (Permanent Representation of Finland)

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
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S&D
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GUE/NGL

NI
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
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Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
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direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES
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DG EXPO

DG EPRS

DG COMM
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DG SAFE
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