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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

AGRI_PV(2019)1204_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 4 декември 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч., 

и 5 декември 2019 г., 9.00 – 13.00 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито в сряда, 4 декември 2019 г., в 9.08 ч. под председателството 
на Норберт Линс (председател).

1. Приемане на дневния ред AGRI_OJ(2019)1204_1

Дневният ред беше приет.

2. Съобщения на председателя
Председателят информира членовете, че заседанието на комисията AGRI на 6 януари 
2020 г. е отменено.

3. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия
AGRI/9/01029

2019/2055(DEC) – COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019 PA – PE642.906v01-00

Докладчик по становище: Атила Ара‑Ковач

Разглеждане на проекта на становище

Оратори: Норберт Линс, Атила Ара-Ковач, Херберт Дорфман, Асгер Кристенсен, 
Мартин Хойслинг, Збигнев Кужмюк, Кристина Борхман (ГД „Земеделие и развитие на 
селските райони“)
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4. Политика в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2019 г.
AGRI/9/01633

2019/2131(INI) PA – PE643.188v01-00

Докладчик по становище: Изабел Карваляйш

Разглеждане на проекта на становище

Оратори: Норберт Линс, Изабел Карваляйш, Даниел Буда, Атидже Алиева-Вели, Берт-
Ян Ройсен, Бронис Ропе, Клара Агилера, Марейд Макгинес, Паоло Де Кастро, Филип 
Шов (ГД „Конкуренция“)

5. Създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на 
предприятията, включително малките и средните предприятия, и 
европейската статистика

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Докладчик по доклада: Брандо Бенифеи

Предоставяне на информация относно преговорите от Симоне Шмидбауер (PPE), 
докладчик на AGRI

Оратори: Норберт Линс, Симоне Шмидбауер

Заседанието беше закрито в 10.00 ч. и беше последвано от заседание на координаторите 
при закрити врати.

* * *

6. Заседание на координаторите

Координаторите заседаваха при закрити врати. Решенията им бяха одобрени от 
комисията на 5 декември 2019 г., четвъртък.

* * *

Заседанието беше възобновено в 14.39 ч. под председателството на Норберт Линс 
(председател).

7. Финансовата дисциплина, считано от финансовата 2021 година, и Регламент 
(ЕС) № 1307/2013 по отношение на гъвкавостта между стълбовете, що се 
отнася до календарната 2020 година

***I 2019/0253(COD) COM(2019)0580 – C9-0163/2019

Размяна на мнения

Оратори: Норберт Линс, Елси Катайнен, Вероника Вреционова, Иван Давид, Марейд 
Макгинес, Жереми Десерл, Даниел Буда, Люк Минг Фланаган, Михаел Нияр (ГД 
„Земеделие и развитие на селските райони“)
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8. Публично изслушване на тема „Реформа на общата селскостопанска 
политика“

Оратори: Норберт Линс, Себ Данс (ГД „Околна среда“), Харалд Грет (Университет 
Хумболт Берлин), Сара Канкааринта (Фондация за действие за Балтийско море), Петер 
Яр, Мария Нойхл, Мартин Хлавачек, Мартин Хойслинг, Берт-Ян Ройсен, Люк Минг 
Фланаган, Ярослав Калиновски, Улрике Мюлер, Юозас Олекас, Клара Агилера, Симоне 
Шмидбауер, Масали Агилар, Ян Хойтема, Кармен Аврам, Марейд Макгинес, Даниел 
Буда, Ан Сандер, Херберт Дорфман, Ирен Толре, Бронис Ропе, Анна Депарне-
Груненберг, Мартин Пича (Земеделска асоциация на Чешката република), Жоао Пачеко 
(Farm Europe), Пина Пичерно, Тили Метц, Иван Давид, Михаела Шойдрова, Алвару 
Амару, Збигнев Кужмюк, Паоло Де Кастро, Вероника Вреционова, Педро Галардо 
(COPA-COGECA), Едуард Русо (Interbio Nouvelle-Aquitaine), Жереми Десерл, Беноа 
Бито, Франц Богович, Кшищоф Юргел, Сара Винер, Гийом Кро (Комитет на 
регионите), Майкъл Нияр (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“)

Заседанието беше закрито в 18.37 ч. и възобновено на 5 декември 2019 г., четвъртък, в 
9.11 ч. под председателството на Норберт Линс (председател).

9. Представяне на проучване на тема „Заетост в селското стопанство в ЕС: 
настоящи предизвикателства и бъдещи перспективи“. Представяне от Амбре 
Мокорп и Бернд Шу (OIR GmbH, Австрия). Проучване, поискано от 
комисията по земеделие и развитие на селските райони, възложено и 
ръководено от Тематичния отдел Б

Оратори: Норберт Линс, Бернд Шу (OIR GmbH, Австрия), Амбре Мокорп (OIR GmbH, 
Австрия), Даниел Буда, Петер Яр, Кармен Аврам, Юозас Олекас, Михаела Шойдрова, 
Сара Винер, Марлене Мортлер, Марк Тарабела, Иво Христов, Иван Давид, Бронис 
Ропе, Кшищоф Юргел, Симоне Шмидбауер, Жереми Десерл, Ружа Томашич, Гейс 
Шилтойс (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“)

10. Одобряване на препоръките, изготвени от координаторите на комисията 
AGRI

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

Решение: Списъците с точки/параграфи, които ще бъдат преразгледани, както е 
посочено в приложение I, бяха потвърдени.

Докладчикът и докладчиците в сянка да продължат да работят за 
постигането на възможно най-широк консенсус относно списъка с 
точки/членове, с оглед на внасянето от страна на политическите групи 
на изменения в пленарната зала.
По отношение на процедурата:
– да продължи да кани докладчика на ENVI на заседанията на 
докладчици в сянка по въпросите относно регламента за 
стратегическите планове и да прилагат същите правила, приложими за 
тристранните срещи;
– докладчиците в сянка на комисията ENVI могат да присъстват на 
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заседанията на докладчиците в сянка по въпросите относно регламента 
за стратегическите планове само в качеството си на наблюдатели. 

Координаторите потвърдиха намерението си да положат усилия за приемане на 
пленарно заседание през юни 2020 г.

2. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНОВИЩА

2.1. Доклад по собствена инициатива на комисията ENVI относно „Засилване на 
действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб“ – 
COM(2019)0352 

Решение: комисията AGRI ще изготви становище 
Становището се възлага на групата S&D за 1 точка.

2.2. Законодателен доклад по собствена инициатива на комисията ENVI на тема: 
„Законодателна рамка на ЕС за прекратяване и след това обратно развитие на 
причинения от ЕС процес на глобално обезлесяване“

Решение: Комисията AGRI ще изготви становище и ще поиска статут на 
асоциирана комисия.

Становището се възлага на групата Verts/ALE за 1 точка.

2.3. Доклад по собствена инициатива на комисията по заетост и социални въпроси 
(EMPL) относно „Въздействието на правилата на ЕС върху свободното 
движение на работници и услуги: трудовата мобилност в рамките на ЕС като 
инструмент за посрещане на нуждите и уменията на пазара на труда“

Решение: комисията AGRI ще изготви становище 
Становището се възлага на групата ECR за 1 точка

2.4. Доклад по собствена инициатива на комисията EMPL на тема „Старият 
континент застарява — възможности и предизвикателства, свързани със 
застаряването на населението след 2020 г.“

Решение: комисията AGRI ще изготви становище 
Становището се възлага на групата GUE/NGL за 1 точка.

3. ДОКЛАДИ ПО СОБСТВЕНА ИНИЦИАТИВА (INI)

3.1. Доклади по собствена инициатива за 2020 г.

Решение: следващият доклад по собствена инициатива ще бъде представен на 
Съвета на председателите на комисии за разрешение:

– Жизненоважната роля на земеделските стопани в ЕС за развитието 
на селскостопанския компонент на стратегията „От фермата до 
трапезата“:

3.2. Искане на комисията INTA за доклад по собствена инициатива относно 
„Значението на храните и селското стопанство в международните търговски 
споразумения“

Решение: отлага се

file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0352
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3.3. Доклад за изпълнение относно хуманното отношение към животните

Решение: да се възложи проучване на Генерална дирекция за парламентарни 
изследвания с цел изготвяне на доклад за изпълнението. 

4. ИЗСЛУШВАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ 

4.1. Командировка на комисията AGRI в Испания (първата половина на 2020 г.)

Решение: в рамките на командировката на комисията AGRI в Испания ще се 
направи посещение на региона Естремадура (24—26 февруари 2020 г.)

4.2. Публично изслушване на комисиите PETI-AGRI на тема „Как да се отнасяме по 
честен и справедлив начин към земеделските стопани в цяла Европа?“.

Решение: съвместно организиране на горепосоченото публично изслушване с 
комисията по петиции (PETI)

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

5.1. Предложение на секретариата — да се покани представител на Комисията (ГД 
„Земеделие и развитие на селските райони“) за представяне на неотдавна 
сключеното споразумение между ЕС и Китай за географски означения.

Решение: да се покани представител на Комисията (ГД „Земеделие и развитие на 
селските райони“) на предстоящо заседание на комисията AGRI, за да 
се предостави на членовете на ЕП актуална информация относно 
споразумението между ЕС и Китай за географски означения 

5.2. Искане от мисията на Австралия до ЕС за размяна на мнения с министъра на 
земеделието на Австралия по време на заседанието на комисията AGRI на 22 
януари 2020 г.

Решение: да се организира размяна на мнения с министъра на земеделието на 
Австралия на 22 януари 

5.3. Искане от Паоло Де Кастро (S&D, IT) — Размяна на мнения относно вноса в ЕС 
на ориз „japonica“

Решение: да се покани представител на Комисията (ГД „Земеделие и развитие на 
селските райони“) на предстоящо заседание на комисията AGRI, за да 
представи актуалното състояние на ситуацията

5.4. Искане от групата PPE — Размяна на мнения относно африканската чума по 
свинете

Решение: да се покани представител на Комисията (ГД „Здравеопазване и 
безопасност на храните“) на предстоящо заседание на комисията AGRI, 
за да представи актуалното състояние относно африканската чума по 
свинете.

5.5. Делегирани актове за насърчаване
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Решение: да покани представител на Комисията (ГД „Земеделие и развитие на 
селските райони“), който да информира членовете за последните 
събития.

6. ДРУГИ РЕШЕНИЯ

6.1. Размяна на мнения с разплащателни агенции относно въздействието от 
прилагането на новия модел за осъществяване на ОСП

Решение: Следните 4 разплащателни агенции ще бъдат поканени:
Германия, Португалия, Полша и Италия (Венето)

6.2. Назначаване на постоянни докладчици за различни въпроси, свързани с 
комитологията

Решение: Запазване на настоящата система за контрол за делегираните актове и 
актовете за изпълнение от 8-ия законодателен мандат.

Политическите групи са приканени да информират секретариата за 
назначаването на новите постоянни докладчици.

6.3. Организация на среща между координаторите на комисията AGRI и членове на 
Европейската сметна палата (Одитен състав I)

Решение: да се организира среща между координаторите на комисията AGRI и 
членове на Европейската сметна палата (Одитен състав I)

6.4. Актуализирана стратегия за биоикономика „Устойчива биоикономика за 
Европа: укрепване на връзката между икономиката, обществото и околната среда“

Решение: комисията AGRI ще подготви въпрос с искане за устен отговор относно 
актуализираната стратегия за биоикономиката

6.5. Конференция за бъдещето на Европа – принос на комисията AGRI

Решение: комисията AGRI ще назначи постоянен докладчик, който да следи 
развитието по този въпрос.
Група „Renew“ е заявила интерес.

6.6. Изследователска програма на комисията AGRI за първата половина на 2020 г.

Решение: Комисията AGRI ще възложи следните два научноизследователски 
проекта на Тематичен отдел Б, които да бъдат извършени през 
първата половина на 2020 г.:
– „Европейският зелен пакт и ОСП: въздействие на политиката за 
приспособяване на земеделските практики и запазване на природните 
ресурси на ЕС“
„Предизвикателства и възможности за във връзка със запустяването на 
земеделските земи след 2020 г.“

6.7. Искане от Сметната палата: принос на комисията AGRI към работната програма 
на Европейската сметна палата за 2021 г.

Решение: Политическите групи се приканват да представят на секретариата до 
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10 януари 2020 г. на обяд приноса си към работната програма на ЕСП за 
2021 г. .

7. ПЕТИЦИИ 

7.1. Петиция № 1124/2018, внесена от D. с полско гражданство, подкрепена с два 
подписа, относно хуманното отношение към медоносните пчели

7.2. Петиция № 0315/2019, внесена от O.T., с британско гражданство, относно 
необходимостта от отмяна на член 17 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 за 
предоставянето на информация за храните на потребителите

Решение: Проектът на становище относно гореупоменатите петиции, както е 
изложен в приложение ІІ и III, беше одобрен.

7.3. Петиция № 0344/2019, внесена от M.G., с полско гражданство, относно 
предполагаемо нарушение на закона за развъждането и репродукцията на 
селскостопански животни и на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията

Решение: Комисията AGRI ще вземе предвид споменатата по-горе петиция и 
нейният председател ще уведоми председателя на комисията по 
петиции, че го е направила

8. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА СВЕДЕНИЕ

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

9. ЗА СВЕДЕНИЕ

9.1. Актуално състояние — две научни становища на Европейския орган за 
безопасност на храните (ЕОБХ) относно здравето на зайците и хуманното отношение 
към зайците, отглеждани за производство на месо в Европа

Съгласно неофициално получената информация ЕОБХ ще публикува скоро две 
научни становища относно здравето на зайците в Европа и хуманното 
отношение към тях.

Първото становище е относно здравето на зайците , отглеждани за 
производство на месо, и хуманното отношение към тях. Второто становище се 
отнася до методите за зашеметяване и умъртвяване.

Кратко описание на контекста: По инициатива на комисията AGRI през юли 
2018  г. Парламентът възложи на ЕОБХ да изготви становище относно здравето 
на зайците и хуманното отношение към тях. ЕОБХ обеща да представи две 
становища по този въпрос до края на декември 2019 г. За повече подробности 
относно точните цели на двете становища на ЕОБХ можете да намерите в 
своите досиета писмо на ЕОБХ от април 2019 г. до председателя на комисията 
AGRI, в което се представя актуална информация относно постигнатия напредък 
в подготовката на тези становища.

Веднага след публикуването на становищата представител на ЕОБХ ще бъде 
поканен да ги представи на едно от следващите заседания на комисията AGRI.

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

РЕГЛАМЕНТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ

COM(2018) 392 final  - SEC(2018) 305 final - SWD(2018) 301 final
2018/0216(COD)

Проект на списък на точки, които следва да бъдат преразгледани

Докладчиците в сянка заседаваха на 27 и 28 ноември 2019 г. и взеха следното 
решение (колона „Решение“):

(1) СПОДЕЛЕНА КОМПЕТЕНТНОСТ 
МЕЖДУ КОМИСИИТЕ AGRI И ENVI

(2) ИЗКЛЮЧИТЕЛНА 
КОМПЕТЕНТНОСТ НА КОМИСИЯТА AGRI

(3)
Решение

(4) член 4, параграф 1, буква б), 
подточка iii) – Определение
(5) „Постоянни пасища“

(6)
(7) Открита

(8) (9) член 4, параграф 1, буква г) – 
Определение
(10) „Активен земеделски 
стопанин„/„истински земеделски 
стопанин“

(11) Открита

(12) член 5, параграф 1, буква б) – Общи 
цели
(13) Действия в областта на околната 
среда и климата

(14)

(15) Открита

(16) член 6, параграф 1, буква г) – 
Специфични цели
(17) смекчаване на последиците от 
изменението на климата

(18)

(19) Открита

(20) член 6, параграф 1, буква д) – 
Специфични цели
(21) Устойчиво развитие

(22)
(23) Открита

(24) член 6, параграф 1, буква е) – 
Специфични цели
(25) Биологично разнообразие

(26)
(27) Открита

(28) член 6, параграф 1, буква ж) – 
Специфични цели
(29) Млади земеделски стопани

(30)
(31) Открита

(32) член 6, параграф 1, буква з) – 
Специфични цели
(33) Заетост и сближаване

(34)
(35) Открита

(36) член 6, параграф 1, буква и) – 
Специфични цели
(37) Обществени изисквания по 
отношение на храните и здравето

(38)

(39) Открита

(40) Член 11 – Предварителни условия
(41) Принцип и обхват

(42) (43) Открита

(44) Член 12 – Предварителни условия (46) (47) Открита
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(45) Добро земеделско и екологично 
състояние (ДЗЕС)
(48) (49) Член 141 — директни плащания

(50) Видове интервенции (51) Закрита

(52) (53) Член 15 — директни плащания
(54) Намаление на плащанията (55) Закрита

(56) (57) Член 16 — директни плащания – 
необвързани
(58) Минимални изисквания

(59) Закрита

(60) (61) Член 172 — директни плащания – 
основното подпомагане на доходите за 
устойчивост („основно подпомагане на 
доходите“) 
(62) Общи правила

(63) Закрита

(64) (65) Член 18 — директни плащания – 
основното подпомагане на доходите за 
устойчивост („основно подпомагане на 
доходите“)
(66) Размер на подпомагането за 
хектар

(67) Закрита

(68) СПОДЕЛЕНА КОМПЕТЕНТНОСТ 
МЕЖДУ КОМИСИИТЕ AGRI И ENVI

(69) ИЗКЛЮЧИТЕЛНА 
КОМПЕТЕНТНОСТ НА КОМИСИЯТА AGRI (70)

(71) (72) Член 26 — директни плащания
(73) Допълнително 
преразпределително подпомагане на 
доходите за устойчивост

(74) Закрита

(75) Член 28 — директни плащания 
(76) Схеми за климата и околната среда

(77) (78) Открита

(79) (80) Член 29 — обвързано с 
производството директно плащане
(81) Общи правила

(82) Закрита

(83) Член 42, буква в) — Секторна 
подкрепа: Плодове и зеленчуци
(84) Цели в сектора на плодовете и 
зеленчуците – НИРД

(85)

(86) Открита

(87) Член 42, буква г) — Секторна 
подкрепа: Плодове и зеленчуци
(88) Цели в сектора на плодовете и 
зеленчуците – производствени методи

(89)

(90) Открита

(91) Член 42, буква д) — Секторна 
подкрепа: Плодове и зеленчуци

(93) (94) Открита

1 Изм. 1817 на член 14 и изменение 2472 (създаване на член 28а — Схеми за засилване на 
конкурентоспособността) бяха приети правилно. Коментарът в списъка за гласуване (Изм. 2472 „Отпада, 
ако бъде отхвърлена част 2“) е неправилен и е трябвало да бъде заличен. Поради липса на време и 
огромното количество изменения е коригиран само списъкът за гласуване на председателя. 

2 Само за да бъде обсъдено в пакета с другите членове относно директните плащания — няма 
мнозинство за повторно разглеждане на настоящия член.
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(92) Цели в сектора на плодовете и 
зеленчуците – изменение на климата
(95) Член 42, буква з) — Секторна 
подкрепа: Плодове и зеленчуци
(96) Цели в сектора на плодовете и 
зеленчуците – консумация

(97)

(98) Открита

(99) Член 43 — Секторна подкрепа: 
Плодове и зеленчуци
(100) Видове интервенции в сектора на 
плодовете и зеленчуците

(101)

(102) Открита

(103) Член 51 — Секторна подкрепа: Вино
(104) Цели в лозаро-винарския сектор

(105) (106) Открита

(107) Член 54, параграф 4 — Секторна 
подкрепа: Вино
(108) Специални правила за финансовата 
помощ от Съюза за лозаро-винарския 
сектор

(109)

(110) Открита

(111) Член 55, буква д) — Секторна 
подкрепа: Хмел
(112) Цели и видове интервенция в 
сектора на хмела – производствени методи

(113)

(114) Открита

(115) Член 55, буква е) – Секторна 
подкрепа: Хмел
(116) Цели и видове интервенция в 
сектора на хмела – изменение на климата

(117)

(118) Открита

(119) Член 56, буква в) – Секторна 
подкрепа: Маслини
(120) Цели в сектора на маслиновото 
масло и трапезни маслини – екологично 
въздействие и климат

(121)

(122) Открита

(123) Член 56, буква г) – Секторна 
подкрепа: Маслини
(124) Цели в сектора на маслиновото 
масло и трапезни маслини – качество

(125)

(126) Открита

(127) Член 59, буква г) – Секторна 
подкрепа: Други сектори
(128) Цели в други сектори – 
производствени методи

(129)

(130) Открита

(131) Член 59, буква д) – Секторна 
подкрепа: Други сектори
(132) Цели в други сектори – изменение на 
климата

(133)

(134) Открита

(135) Член 60 — Секторна подкрепа: Други 
сектори
(136) Видове интервенции

(137)
(138) Открита
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(139) СПОДЕЛЕНА КОМПЕТЕНТНОСТ 
МЕЖДУ КОМИСИИТЕ AGRI И ENVI

(140) ИЗКЛЮЧИТЕЛНА 
КОМПЕТЕНТНОСТ НА КОМИСИЯТА AGRI

(141)

(142) Член 64 — Развитие на селските 
райони
(143) Видове интервенции в областта на 
развитието на селските райони

(144)

(145) Открита

(146) Член 65 — Развитие на селските 
райони
(147) Поети задължения в областта на 
околната среда, климата и други 
задължения, свързани с управлението

(148)

(149) Открита

(150) Член 66 — Развитие на селските 
райони
(151) Природни или други специфични за 
района ограничения

(152)

(153) Открита

(154) Член 67 — Развитие на селските 
райони
(155) Специфични за района 
неблагоприятни аспекти, произтичащи от 
някои задължителни изисквания

(156)

(157) Открита

(158) (159) Член 70 — Развитие на селските 
райони 
(160) Управление на риска

(161) Открита

(162) Член 71, параграф 8 — Развитие на 
селските райони
(163) Сътрудничество – ограничаване на 
подкрепата

(164)

(165) Открита

(166) (167) Член 86 – Финансови разпоредби
(168) Минимален и максимален размер 
на разпределените финансови средства 
– различни от член 86, параграф 2

(169) Открита

(170) Член 86, параграф 2— Финансови 
разпоредби
(171) Минимален и максимален размер на 
разпределените финансови средства — 
минимален принос на Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските 
райони към схемата за единно плащане

(172)

(173) Открита

(174) Член 87 – Финансови разпоредби
(175) Проследяване на разходите за 
дейности в областта на климата

(176)
(177) Открита

(178) (179) Член 903 – Финансови 
разпоредби
(180) Гъвкавост между 
разпределените средства за директни 
плащания и разпределените средства 
по ЕЗФРСР

(181) Открита

(182) Член 92 – стратегически план по ОСП (184) (185) Открита

 3Не е включен първоначално, обявен за отворен с подкрепата на мнозинство от групи
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(183) По-големи амбиции по отношение 
на целите, свързани с опазването на 
околната среда и във връзка с климата
(186) Член 97, параграф 2, буква а) – 
стратегически план по ОСП
(187) Стратегия за интервенцията — 
преглед на архитектурата в областта на 
околната среда и климата

(188)

(189) Открита

(190) Член 97, параграф 2, буква б) – 
стратегически план по ОСП
(191) Стратегия за интервенцията — 
разяснение на архитектурата в областта 
на околната среда и климата

(192)

(193) Открита

(194) (195) Член 106 – стратегически план по 
ОСП 
(196) Одобрение на стратегическия 
план по ОСП

(197) Открита

(198) (199) Член 111, параграф 4, буква а) – 
координация и управление
(200) Мониторингов комитет – 
становище относно стратегическите 
планове по ОСП

(201) Открита

(202) Член 123 — Мониторинг, докладване 
и оценка
(203) Премия за качество на 
изпълнението

(204)

(205) Открита
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(206) СПОДЕЛЕНА КОМПЕТЕНТНОСТ 
МЕЖДУ КОМИСИИТЕ AGRI И ENVI

(207) ИЗКЛЮЧИТЕЛНА 
КОМПЕТЕНТНОСТ НА КОМИСИЯТА AGRI

(208)

(209) Член 124 — Мониторинг, докладване 
и оценка
(210) Предоставяне на премия за 
качеството на изпълнението

(211)

(212) Открита

(213) ПРИЛОЖЕНИЕ I
(214) ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КРАЙНИТЕ 
ПРОДУКТИ, РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
СЪГЛАСНО ЧЛЕН 7

(215)

(216) Открита

(217) ПРИЛОЖЕНИЕ II
(218) НАЦИОНАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В 
РАМКИТЕ НА СТО СЪГЛАСНО ЧЛЕН 10

(219)
(220) Открита

(221) ПРИЛОЖЕНИЕ III
(222) ПРАВИЛА ОТНОСНО 
ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ СЪГЛАСНО 
ЧЛЕН 11

(223)

(224) Открита

(225) (226) ПРИЛОЖЕНИЕ IХaa (ново)4

(227) СУМИ НА ПОДПОМАГАНЕТО ЗА 
НЯКОИ ВИДОВЕ НАМЕСИ В ОБЛАСТТА НА 
РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

(228) Открита

(229) ПРИЛОЖЕНИЕ ХI
(230) ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС В 
ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТА, 
ЗА
(231) ПОСТИГАНЕТО НА ЧИИТО ЦЕЛИ 
СЛЕДВА ДА ДОПРИНЕСАТ СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ 
ПЛАНОВЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ
(232) СЪГЛАСНО ЧЛЕНОВЕ 96, 97 И 103

(233)

(234) Открита

(235) ПРИЛОЖЕНИЕ ХII
(236) ДОКЛАДВАНЕ НА БАЗА НА ОСНОВЕН 
НАБОР ОТ ПОКАЗАТЕЛИ СЪГЛАСНО
(237) ЧЛЕН 128

(238)

(239) Открита

4 Не е включено първоначално, обявено за отворено с подкрепата на мнозинство от групи
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Хоризонтален регламент относно финансирането, управлението и мониторинга 
на ОСП

COM(2018) 393 final - SWD(2018) 301 final - SEC(2018) 305 final

2018/0217 (COD)

Докладчиците в сянка заседаваха на 26 ноември 2019 г. и взеха следното решение:

(240) Предмет (241) Членове 
(242) Управление 
(243) Управляващ орган, координационен орган, 
разплащателна агенция, сертифициращ орган

(244) 7a, 8, 9, 10/10a и 11 

(245) Рамка за качество на изпълнението 
(246) Показатели, планове за действия и санкции

(247) 31, 35, 38, 39, 40, 47, 51, 52 и 53
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПАЗАРИ

COM(2018) 394 final – 2018/0218 (COD)

Проект на списък на точки, които следва да бъдат преразгледани

Докладчиците в сянка заседаваха на 26 ноември 2019 г. и взеха следното решение 
(колона „Решение“):

Регламент 1308/2013
Член 68
Член 75
Член 93
Член 94
Член 99, параграф 3
Член 105
Член 153, параграф 1, буква б)
Член 157
Член 164
Член 164, параграф 4
Член 166 а (нов)
Член 172 a
Член 172б
нов член 206 а (решен чрез писмена процедура)
Член 219 б (нов)
Член 220, параграф 1
Член 222 б (нов)
Член 223 (единствено за пазари за продукти, получени от суровини)
Приложение І–
Приложение VII, нова част 1a

Регламент 1151/2012
Член 5, параграф 1
Член 5, параграф 2
Член 13, параграф a
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Г-жа Дулорс Монсерат
Председател
Комисия по петиции
ASP 10E101
Брюксел

Референтен номер:  IPOL–COM–AGRI  D(2019) 

Относно:  Становище относно Петиция № 1124/2018 относно хуманното 
отношение към медоносните пчели

Уважаема г-жо Монсерат,

Благодаря за Вашето писмо от 30 септември 2019 г., с което изпращате петиция 
№ 1124/2018 за становище от комисията по земеделие и развитие на селските райони.

Вносителите на петицията твърдят, че заплахите за медоносните пчели включват не 
само химизацията на селското стопанство, но и липсата на специално внимание за 
хуманното отношение към тях. Те смятат, че настоящото законодателство на ЕС не 
гарантира спазването на основните хранителни нужди на пчелите или тяхното 
опазване, както е при други домашни животни. Те подчертават, че пчеларите следва, 
преди всичко останало, да предоставят достатъчно храна на пчелите, тъй като 
недохранените пчели са по-предразположени към развиване на болести и повишена 
смъртност. Вносителите на петицията смятат за необходимо въвеждането на понятието 
за хуманно отношение към медоносните пчели и свързването на финансовата подкрепа 
за пчеларите с опазването на пчелите. 

В своя отговор до комисията по петиции относно настоящата петиция Комисията 
посочва, че държавите членки следва да решат дали да приемат законодателство 
относно хуманното отношение към пчелите на национално равнище, тъй като не 
съществува подобно законодателство на ЕС; вместо това мерките на ЕС, свързани с 
пчеларството, са съсредоточени върху мерките за подкрепа на сектора на пчеларството 
и на пчеларите и върху насърчаването на опазването и управлението на пчелите, които 
са от жизненоважно значение за гарантиране на устойчивостта на селското стопанство. 
Комисията посочи, че съществуващата ОСП вече предлага редица инструменти, които 
държавите членки могат да използват за подпомагане на сектора на пчеларството и за 
създаване на по-благоприятна среда за пчелите; един от тези инструменти са 
националните програми в областта на пчеларството, създадени от държавите членки. 
Освен това подпомагането с директни плащания за земеделските стопани чрез мерките 
за екологизиране на ОСП допринасят за устойчивостта на пчеларството. 
Позовавайки се на своето предложение за ОСП за периода след 2020 г., Комисията 
посочва, че програмите в областта на пчеларството ще бъдат замислени като секторна 
намеса, изрично свързана с една или повече конкретни цели на ОСП, по-специално 
тези, свързани с околната среда и климата. Програмите в областта на пчеларството ще 
бъдат част от стратегическите планове, които ще бъдат изготвени от държавите членки. 
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В заключение Комисията посочва, че не смята да предприема други действия във 
връзка с хуманното отношение към пчелите и че следователно такива правила трябва 
да бъдат разглеждани на национално равнище.

На заседанието си от 4 декември 2019 г. координаторите на комисията AGRI са взели 
под внимание въпросната петиция. 

Комисията AGRI нееднократно е изразявала интереса си към здравето на пчелите и 
предизвикателствата пред пчеларския сектор в ЕС. На основание на съответните 
доклади по собствена инициатива, изготвени от комисията AGRI, през последните 
години Европейският парламент прие резолюция от 15 ноември 2011 г. относно 
здравето на пчелите и предизвикателствата пред сектора на пчеларството5, и резолюция 
от 1 март 2018 г. относно перспективите и предизвикателствата пред пчеларския сектор 
в ЕС6.

В последната резолюция от 1 март 2018 г. се отправят редица искания към Комисията, а 
именно:

 да гарантира приоритетното място на пчеларството в предложенията за 
бъдещата селскостопанска политика;

 да предостави силни инструменти на политика и подходящи мерки за 
финансиране за пчеларския сектор;  резолюцията призовава за увеличаване с 
50% финансирането на ЕС за националните програми в областта на 
пчеларството и за нова схема за подпомагане на пчеларите съгласно ОСП след 
2020 г., за да отрази по подходящ начин екологичната роля на пчелите като 
опрашители;

 да гарантира, че финансирането по ОСП взема предвид подходящи за пчелите 
практики, като например създаването на екологично насочени площи;

 да предприеме действия, които свеждат до минимум смъртността сред 
опрашителите;

 да измени „Директивата за меда“ (Директива 2001/110/ЕО) с цел да се дадат 
ясни определения и да въведе по-строги правила относно етикетирането на меда 
и други пчелни продукти;

 да насърчава хармонизирането на законодателството на държавите членки в 
областта на биологичното производство на мед.

Освен това в точка 18 от резолюцията се изтъква значението на биологичното 
разнообразие за здравето и благоденствието на пчелите; припомня, че зоните на 
пчеларство са вид екологично насочени площи в рамките на екологизирането на ОСП; 
и призовава Комисията, селекционерите на семена и селскостопанските производители 
да насърчават качествени схеми за отглеждане на растения с висок и доказан капацитет 
за производство на мед и полени в критериите за подбор, с предпочитание за 
максимално биологично разнообразие от адаптирани към местните условия и с местен 
произход видове и сортове. Интересно е, че в точка 23 Комисията и държавите членки 
се призовават да въведат мерки за засилване на правната защита и финансовата 
подкрепа за местните екотипове и популации медоносни пчели в целия ЕС, 

5 https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0493+0+DOC+XML+V0//BG
6 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0057_BG.html
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включително чрез създаването на местно равнище на защитени от закона ендемични 
защитени зони за медоносните пчели;

В резолюцията също така е включена следната точка 28, в която се разглежда въпросът 
за инвазивните чужди видове и други заплахи:
„(Европейският парламент) отбелязва, че здравите пчели са по-устойчиви на паразити, 
болести и хищници; разбира, че някои инвазивни чужди видове, например акарът 
Varroa destructor, малкият кошерен бръмбар (Aethina tumida), азиатският стършел 
(много агресивен вид спрямо останалите насекоми), както и американският гнилец и 
определени патогени като nosemosis са основни причини за смъртността сред пчелите и 
причина за сериозни икономически щети за пчеларите; потвърждава подкрепата си за 
пилотния проект, започнат от Европейския парламент, относно програмата за 
развъждане и подбор за научни изследвания в областта на устойчивостта на Varroa; 
призовава Комисията и държавите членки да подкрепят приложните научни 
изследвания в целия ЕС чрез ефективни програми за развъждане, които създават 
пчелните видове, които са устойчиви по отношение на инвазивни видове и болести и 
притежават поведенческата характеристика за хигиена по отношение на акара Varroa; с 
оглед на риска някои инвазивни чужди видове, като Varroa destructor, да развият 
резистентност към някои ветеринарномедицински продукти (ВМП), насърчава 
държавите членки да извършват годишни проверки на степента на устойчивост на 
паразитите на различни активни вещества, използвани във ВМП; предлага да се запази 
задължителната борба срещу акара Varroa на равнището на ЕС.“ 

В своя последващ документ в отговор на резолюцията на Парламента Комисията 
заключи, че споделя много от идеите, изразени в резолюцията, поради което във всички 
случаи вече е предприела действия във връзка със специфичните изисквания, и 
изтъкна, че резолюцията ясно показва политическата подкрепа за гарантирането на 
бъдещо подпомагане за сектора на пчеларството.

Законодателния пакет, внесен от Комисията през 2018 г. за ОСП след 2020 г., 
предвижда раздел относно пчеларския сектор в предложения регламент относно 
стратегическите планове по ОСП. В съображение 35 от предложението на Комисията се 
посочва, че пчеларството следва да остане сред секторите, които са покрити от 
широкообхватните видове интервенции, които трябва да бъдат установени на 
равнището на Съюза, докато в съображение 36 се посочва, че е предвидено 
пчеларството да бъде един от двата сектора, в които ще продължи да се оказва 
финансова подкрепа от Съюза; Това е „с цел да не се възпрепятства постигането на 
допълнителните цели, които са специфични за тези видове интервенции“.

Докладът по отношение на предложението, приет от комисията AGRI на 2 април 
2019 г.7 
Регламентът относно стратегическите планове по ОСП включва значителен брой 
изменения, които имат за цел да подобрят подпомагането на пчеларския сектор, 
включително здравето на пчелите. Сред видовете интервенции, включени в 
измененията и приети от комисията AGRI, са следните (промените, които комисията 
AGRI е предложила относно текста на Комисията, са изложени по-долу в удебелен 
шрифт):

7 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_BG.html?redirect 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_BG.html?redirect
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 техническа помощ за пчелари и пчеларски организации, включително 
насърчаване на добри практики, информация и публичност, както и основно 
и продължаващо образование и обучение (изменение 313);

 създаване и/или развиване на национални мрежи в областта на здравето на 
пчелите (изменение 315);

 действия за подпомагане на националните, регионалните или местните 
лаборатории за анализ на пчелните продукти, загубите на пчели или спада на 
производителността и потенциално токсичните за пчелите вещества 
(изменение 316);

 действия за опазване или увеличаване на съществуващия брой пчелни 
популации (изменение 317);

 действия за увеличаване на генетичното разнообразие (изменение 327);
 мерки за подпомагане на млади или нови пчелари (изменение 328).

Освен това изменение 329 има за цел да увеличи финансовата подкрепа на Съюза за 
интервенции в пчеларския сектор с максимум 75% от разходите (максималният размер 
предвиден в предложението на Комисията е 50%).

Независимо от това, следва да се подчертае, че докладът на комисията AGRI не 
представлява официалната позиция на Парламента, тъй като докладът е приет по време 
на предходния парламентарен мандат и следователно подлежи на обсъждане от 
новоизбраната комисия AGRI, преди да бъде внесен за одобрение на пленарно 
заседание.

Освен това наскоро, на 21 октомври 2019 г., Парламентът прие резолюция относно 
оценката на въздействието на продуктите за растителна защита върху медоносните 
пчели. С тази резолюция Парламентът се противопоставя на приемането на проекта на 
регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 546/2011 и призовава 
Комисията да представи нов регламент, който взема предвид най-новите научно-
технически познания по въпроса, включително риска от хронична токсичност за 
медоносните пчели и въздействието на пестицидите върху други опрашители8.

По време на законодателната процедура относно ОСП след 2020 г. координаторите на 
комисията AGRI сериозно ще вземат предвид исканията на вносителите на петицията 
във връзка със здравето на пчелите и проблемите, свързани с хуманното отношение към 
медоносните пчели, причинени от неправомерни практики, тъй като най-добре 
познават решаващата роля, която има пчеларският сектор за опазване на биологичното 
разнообразие и за производството на храни в Съюза. 

С уважение,

Норберт ЛИНС

8 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0149_BG.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Г-жа Дулорс Монсерат
Председател
Комисия по петиции
ASP 10E101
Брюксел

Референтен номер:  IPOL–COM–AGRI  D(2019) 

Относно:  Становище относно петиция № 0315/2019 относно отмяна на член 17 от 
Регламент (ЕС) № 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на 
потребителите

Уважаема г-жо Монсерат,

С писмо от 23 октомври 2019 г. комисията по петиции изпрати въпросната петиция на 
комисията по земеделие и развитие на селските райони за становище.

Вносителят на петицията обръща внимание на предложените от Европейския 
парламент ограничения, които възпрепятстват производителите на вегетариански и 
вегански храни да използват терминология, която обикновено се използва за описване 
на месо. Вносителят на петицията посочва, че в рамките на Европейския съюз няма 
доказателства за съществуването на объркване сред потребителите по отношение на 
именуването на тези продукти и силно се противопоставя на предположението, че това 
е така. Вносителят на петицията смята, че предложените ограничения са явно обидни за 
вегетарианците и веганите и представляват пречка за лицата, които се опитват да 
увеличат своя прием на продукти от растителен произход.

На заседанието си от 4 декември 2019 г. координаторите на комисията AGRI са взели 
под внимание въпросната петиция.

Ограниченията, посочени от вносителя на петицията, бяха предложени от комисията по 
земеделие и развитие на селските райони (AGRI) към Европейския парламент в нейния 
доклад относно предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански 
продукти (Регламент за общата организация на пазарите) и за изменение на редица 
други регламенти. Докладът, приет от комисията AGRI на 1 април 2019 г., е част от три 
доклада, приети от комисията AGRI във връзка със законодателния пакет, внесен от 
Комисията относно Общата селскостопанска политика за периода след 2020 г. 

Въпросното изменение (изменение 165 от доклада) има за цел да запази обхвата на 
имената, използвани за продукти от месо и месни заготовки, съгласно член 17 от 
Регламент (ЕС) № 1169/2019 единствено за продукти, съдържащи месо. Бих искал да 
отбележа, че докладчикът, който предложи въпросното изменение (г-н Ерик Андрийо 
S&D/FR) направи това с цел да се защитят свързаните с месото термини и 
наименования и освен това той смята, че по този начин се предоставя възможността 
марките за вегетариански и/или вегански продукти да установят собствена 
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терминология на пазара.

По този повод бих искал също така да се позова на окончателното решение на Съда на 
Европейския съюз по дело C-422/16 („TofuTown“), постановено на 14 юни 2017 г., 
което потвърждава ограничителното тълкуване на съответните наредби на Регламента 
за ООП. Съдът постанови, че термините за млечни продукти могат да бъдат използвани 
в Съюза единствено за рекламата на млечни продукти, при които определението за 
мляко е в съответствие с изискванията, изложени по-долу в точка 1 – част III на 
Приложение VII от Регламента за ООП. В нея се посочва, наред с другото, че „мляко“ 
означава изключително нормалната секреция от млечните жлези, която се получава от 
доенето на едно или няколко животни. Основният принцип е, че наименованията на 
млечни продукти са запазени изключително за животински продукти и не могат се 
използват за други продукти, дори и тези термини да са изяснени чрез употребата на 
описателни термини, които посочват растителния произход на въпросния продукт, 
освен ако този продукт не присъства в списъка за съответния език в приложение 1 към 
Решение на Комисията 2010/791/ЕС. Освен това Съдът заключи, че това тълкуване на 
съответното законодателство не е в противоречие с принципа на пропорционалност или 
с принципа на равно третиране.

Независимо от това следва да се подчертае, че докладът на комисията AGRI от 1 април 
2019 г., включително въпросното изменение, все още не представлява официалната 
позиция на Парламента, тъй като докладът е приет по време на предходния 
парламентарен мандат и следователно подлежи на обсъждане от новоизбраната 
комисия AGRI преди да бъде внесен за одобрение на пленарно заседание. Текстът, 
който ще бъде приет на пленарното заседание, ще представлява позицията на 
Парламента на първо четене. 

По време на следващата стъпка от законодателния процес комисията AGRI несъмнено 
ще вземе предвид опасенията, изразени от вносителя на петицията.

С уважение,

Норберт ЛИНС
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV

8.1. Списък на скорошни искания на комисиите за доклади по собствена инициатива 

8.2. Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета – Подготовка за 
поставяне на по-амбициозни дългосрочни цели –  Доклад на ЕС за напредъка на 
действията в областта на климата за 2019 г.
COM(2019) 559 final - SWD(2019) 396 final

 
8.3. Предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме 

от името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната 
търговска организация
COM(2019) 563 final - 2019/0245 (NLE)

8.4. Препоръка за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за 
изменение на Международното споразумение за захарта от 1992 г.
COM(2019) 595 final

8.5. Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза 
за някои селскостопански и промишлени продукти
COM(2019) 596 final - 2019/0264 (NLE)

8.6. Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа 
тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти
COM(2019) 599 final - 2019/0265 (NLE)

8.7. Решение (ЕС) 2019/... на Съвета, взето по общо съгласие с избрания председател 
на Комисията, за приемане на списъка на другите лица, които Съветът предлага 
за членове на Комисията, и за отмяна и замяна на Решение (ЕС) 2019/1393
12763/19

8.8. Решение на Съвета за установяване на позицията, която трябва да се заеме от 
името на Съюза в рамките на Управителния орган по внесения по време на 
осмата сесия международен договор за растителни генетични ресурси 
13057/19 LIMITE9

8.9. Решение на Съвета (ЕС) 2019/... за позицията, която трябва да се заеме от името 
на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска 
организация относно приемането на решение за преразглеждане на 
Меморандума за разбирателство относно разпоредбите за управление на 
тарифните квоти за селскостопанските продукти („Меморандум за тарифни 
квоти“)
13662/19

9 Документът може да бъде намерен в офисите на секретариата на комисията AGRI след предварително 
уговорена среща 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0559
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0396
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0563
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0595
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0596
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0599
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2019/12763
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2019/13662
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8.10. Комитет на регионите (КР) – Становище относно по-добра информираност 
относно политиката на сближаване
COTER-VI/053

8.11. Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) – Принос към 
работната програма на Европейската комисия за 2020 г. 

8.12. Становище на националния парламент по отношение на изготвяне на оценка на 
пазарните стандарти (Регламент № 1308/2013)
–Bayerischer Lantag

8.13. Ayuntamiento de Benabarre – предложение относно селскостопанските животни

8.14. Ayuntamiento de Conil de la Frontera – предложение относно заплахата на САЩ 
по отношение на тарифите върху продукти от Андалусия

5 декември 2019 г., 10.30 – 13.00 ч.

Съвместно заседание на комисиите AGRI, ENVI и PETI

11. Публично изслушване на тема „Преоценка на популацията на вълци в ЕС“

Оратори: Аня Хазекамп, Татяна Жданока, Ечегарай Фернандес (Ecologistas en Acción), 
Станислав Бергант (Асоциация на стопаните, занимаващи се с биологично земеделие и 
50 други НПО), Станислав Бергант (Асоциация на стопаните, занимаващи се с 
биологично земеделие, Словения), Луиджи Бойтани (Инициатива за едрите хищници за 
Европа към Комисията по оцеляване на видовете (SSC) на Международния съюз за 
опазване на природата (IUCN)), Жанвиев Карбон (изследовател в областите 
етнозоология и етология), Михал Виезик, Тили Метц, Улрике Мюлер, Сузана Чекарди, 
Ан Сандер, Франц Богович, Симоне Шмидбауер, Петер Яр, Маргрете Аукен, Елеонора 
Еви, Марко Чиприани (ГД „Околна среда”), Ари Трауборст (Тилбургски университет), 
Илпо Койола (Институт за природни ресурси, Финландия), Мартин Хойслинг, Жереми 
Десерл, Пиетро Фиоки, Херберт Дорфман, Даниел Буда, Лорант Винце, Александер 
Бернхубер, Масали Агилар, Петер Яр, Мартин Бушман, Асгер Кристенсен, Саския 
Дейвус-Кахусак (Land-en Tuinbouw Organisatie Nederland), Норберт Линс, Джон Линъл 
(Институт по природни науки, Норвегия), Мишел Будоан (COPA-COGECA), Жак Блан 
(Комитет на регионите), Ирен Толре, Бронис Ропе

12. Други въпроси

Няма.

13. Следващи заседания

• 6 януари 2020 г., 15.00 – 18.30 ч. (Брюксел)
• 22 януари 2020 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч.
• 23 януари 2020 г., 9.00 – 12.30 ч. (Брюксел)

Заседанието беше закрито в 13.07 ч.

https://www.eesc.europa.eu/en/documents/resolution/european-economic-and-social-committees-contribution-2020-commissions-work-programme-and-beyond
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3244337_en
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(1) 4.12.2019
(2) 5.12.2019
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