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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

AGRI_PV(2019)1204_1

ZÁPIS
ze schůze konané ve dnech 4. prosince 2019 od 9:00 do 12:30 a od 14:30 do 18:30 

a 5. prosince 2019 od 9:00 do 13:00

BRUSEL

Schůze byla zahájena ve středu 4. prosince 2019 v 9:08 a předsedal jí Norbert Lins 
(předseda).

1. Přijetí pořadu jednání AGRI_OJ(2019)1204_1

Pořad jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedy
Předseda členy výboru informoval, že schůze výboru AGRI plánovaná na 6. ledna 2020 byla 
zrušena.

3. Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise
AGRI/9/01029

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

Zpravodaj pro stanovisko: Attila Ara-Kovács

projednání návrhu stanoviska

Vystoupili: Norbert Lins, Attila Ara-Kovács, Herbert Dorfmann, Asger Christensen, Martin 
Häusling, Zbigniew Kuźmiuk, Christina Borchmann (GŘ AGRI)

4. Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2019
AGRI/9/01633
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2019/2131(INI) PA – PE643.188v01-00

Zpravodajka pro stanovisko: Isabel Carvalhais

projednání návrhu stanoviska

Vystoupili: Norbert Lins, Isabel Carvalhais, Daniel Buda, Atidzhe Alieva-Veli, Bert-Jan 
Ruissen, Bronis Ropė, Clara Aguilera, Mairead McGuinness, Paolo De Castro, Philippe 
Chauve (GŘ COMP)

5. Zavedení programu pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně 
malých a středních podniků, a evropskou statistiku

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

Zpravodaj pro zprávu: Brando Benifei

vystoupení zpravodajky výboru AGRI Simone Schmiedtbauerové (ELS) s informacemi 
o probíhajících jednáních

Vystoupili: Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Schůze výboru byla přerušena v 10:00 a navázala na ni neveřejná schůze koordinátorů.

* * *

6. Schůze koordinátorů

Koordinátoři se sešli na neveřejné schůzi. Výbor jejich rozhodnutí schválil ve čtvrtek 5. 
prosince 2019.

* * *

Schůze byla znovu zahájena ve 14:39 a předsedal jí Norbert Lins (předseda).

7. Finanční kázeň počínající rozpočtovým rokem 2021 a nařízení (EU) č. 1307/2013, 
pokud jde o flexibilitu mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 2020

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

výměna názorů

Vystoupili: Norbert Lins, Elsi Katainen, Veronika Vrecionová, Ivan David, Mairead 
McGuinness, Jérémy Decerle, Daniel Buda, Luke Ming Flanagan, Michael Niejahr (GŘ 
AGRI)

8. Veřejné slyšení na téma „Reforma společné zahraniční politiky“

Vystoupili: Norbert Lins, Seb Dance (GŘ ENV), Harald Grethe (Humboldt-University 
Berlin), Saara Kankaanrinta (Nadace akční skupiny pro Baltské moře), Peter Jahr, Maria 
Noichl, Martin Hlaváček, Martin Häusling, Bert-Jan Ruissen, Luke Ming Flanagan, Jarosław 
Kalinowski, Ulrike Müller, Juozas Olekas, Clara Aguilera, Simone Schmiedtbauer, Mazaly 
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Aguilar, Jan Huitema, Carmen Avram, Mairead McGuinness, Daniel Buda, Anne Sander, 
Herbert Dorfmann, Irène Tolleret, Bronis Ropė, Anna Deparnay-Grunenberg, Martin Pycha 
(Zemědělský svaz České republiky), Joao Pacheco (Farm Europe), Pina Picierno, Tilly Metz, 
Ivan David, Michaela Šojdrová, Álvaro Amaro, Zbigniew Kuźmiuk, Paolo De Castro, 
Veronika Vrecionová, Pedro Gallardo (COPA-COGECA), Edouard Rousseau (Interbio 
Nouvelle-Aquitaine), Jérémy Decerle, Benoît Biteau, Franc Bogovič, Krzysztof Jurgiel, Sarah 
Wiener, Guillaume Cros (Výbor regionů), Michael Niejarhr (GŘ AGRI)

Schůze byla přerušena v 18:37 a pokračovala v úterý 5. prosince 2019 v 09:11 za 
předsednictví Norbert Lins (předseda).

9. Prezentace studie „Zaměstnanost v zemědělství v EU: současné výzvy a vyhlídky 
do budoucna“. Vystoupení Ambre Maucorpsové a Bernda Schuha 
(Österreichisches Institut für Raumplanung (OIR) GmbH, Rakousko) Studie 
vyžádaná výborem AGRI, zadaná a řízená tematickou sekcí B.

Vystoupili: Norbert Lins, Bernd Schuh (OIR, GmbH, Rakousko), Ambre Maucorps (OIR, 
GmbH, Rakousko), Daniel Buda, Peter Jahr, Carmen Avram, Juozas Olekas, Michaela 
Šojdrová, Sarah Wiener, Marlene Mortler, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Ivan David, Bronis 
Ropė, Krzysztof Jurgiel, Simone Schmiedtbauer, Jérémy Decerle, Ruža Tomašić, Gijs 
Schilthuis (GŘ AGRI)

10. Schválení doporučení vydaných koordinátory výboru AGRI

1. DISKUSE SE ZPRAVODAJI OHLEDNĚ LEGISLATIVNÍCH NÁVRHŮ 
TÝKAJÍCÍCH SE SZP - DALŠÍ POSTUP

Rozhodnutí: Byl potvrzen seznam bodů/článků, které mají být znovu otevřeny, jak je 
uvedeno v příloze I.

Zpravodaj a stínoví zpravodajové mají pokračovat v hledání co nejširší shody 
ohledně seznamu bodů/článků, aby politické skupiny mohly plenárnímu 
shromáždění předložit pozměňovací návrhy.
Z hlediska procesního:
– dále zvát zpravodaje výboru ENVI na schůze stínových zpravodajů SPR, 
přičemž na třístranná jednání se vztahují tatáž pravidla,
– stínoví zpravodajové výboru ENVI se mohou účastnit schůze stínových 
zpravodajů SPR pouze jako pozorovatelé. 

Koordinátoři potvrdili, že jejich cílem je dosáhnout přijetí návrhů na plenárním zasedání 
v červnu 2020.

2. PŘIDĚLENÍ STANOVISEK

2.1. Zpráva z vlastního podnětu výboru ENVI nazvaná „Posílení opatření EU na ochranu 
a obnovu světových lesů“ COM(2019)0352 

Rozhodnutí: Výbor AGRI vypracuje návrh stanoviska. 
Stanovisko přiděleno skupině S&D za 1 bod.

2.2. Legislativní zpráva z vlastního podnětu výboru ENVI nazvaná „Právní rámec EU 

file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0352
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k zastavení a odvrácení celosvětového odlesňování působeného EU“

Rozhodnutí: Výbor AGRI vypracuje stanovisko a požádá o status přidruženého výboru.
Stanovisko přiděleno skupině Zelených za 1 bod.

2.3. Zpráva z vlastního podnětu výboru EMPL nazvaná „Dopady pravidel EU o volném 
pohybu pracovníků a služeb: mobilita pracovních sil uvnitř EU jakožto nástroj 
k přizpůsobení dovedností potřebám trhu práce“

Rozhodnutí: Výbor AGRI vypracuje návrh stanoviska. 
Stanovisko přiděleno skupině ECR za 1 bod.

2.4. Zpráva z vlastního podnětu výboru EMPL nazvaná „Starý kontinent stárne: možnosti 
a výzvy spojené s politikou zaměřenou na stárnutí po roce 2020“

Rozhodnutí: Výbor AGRI vypracuje návrh stanoviska. 
Stanovisko přiděleno skupině GUE za 1 bod.

3. ZPRÁVY Z VLASTNÍHO PODNĚTU (INI)

3.1. Zprávy z vlastního podnětu za rok 2020

Rozhodnutí: Níže uvedená zpráva z vlastního podnětu bude předložena Radě pro celní 
spolupráci (CCC) ke schválení.

– Zásadní význam zemědělců v EU pro rozvoj zemědělské složky strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“.

3.2. Žádost výboru INTA o vypracování zprávy z vlastního podnětu nazvané „Význam 
potravin a zemědělství v mezinárodních obchodních dohodách“

Rozhodnutí: odročeno

3.3. Zpráva o provádění dobrých životních podmínek zvířat

Rozhodnutí: Zadat studii výzkumné služby Evropského parlamentu (EPRS) s cílem 
vypracovat zprávu o provádění 

4. SLYŠENÍ A SLUŽEBNÍ CESTY 

4.1. Služební cesta výboru AGRI do Španělska (v prvním pololetí 2020)

Rozhodnutí: Služební cesta výboru AGRI do Španělska bude směřována do oblasti 
Extremadura (ve dnech 24.–26. února 2020)

4.2. Veřejné slyšení pořádané společně výbory PETI a AGRI na téma „Spravedlivé a rovné 
zacházení se zemědělci napříč Evropou“

Rozhodnutí: Společně uspořádat výše uvedené veřejné slyšení s výborem PETI

5. ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ BODŮ NA POŘAD JEDNÁNÍ NADCHÁZEJÍCÍCH 
SCHŮZÍ VÝBORU

5.1. Návrh sekretariátu – pozvat zástupce Komise (GŘ AGRI), aby poskytl informace 
o nedávno uzavřené dohodě mezi EU a Čínou o zeměpisných označeních
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Rozhodnutí: Pozvat na nadcházející schůzi výboru AGRI zástupce Komise (GŘ AGRI), 
který by členům poskytl aktuální informace o dohodě o zeměpisných 
označeních

5.2. Žádost australského zastoupení při EU o vystoupení australského ministra zemědělství 
během schůze výboru AGRI dne 22. ledna 2020

Rozhodnutí: Uspořádat výměnu názorů s australským ministrem zemědělství dne 22. ledna 

5.3. Žádost pana Paolo De Castro (S&D, IT) – výměna názorů na situaci v oblasti dovozu 
rýže japonica do EU

Rozhodnutí: Pozvat na nadcházející schůzi výboru AGRI zástupce Komise (GŘ AGRI), 
který by přinesl aktuální informace o uvedené situaci

5.4. Žádost skupiny PPE – výměna názorů na africký mor prasat

Rozhodnutí: Pozvat na nadcházející schůzi výboru AGRI zástupce Komise (GŘ SANTE), 
který by přinesl aktuální informace o africkém moru prasat

5.5. Akt v přenesené pravomoci týkající se podpory

Rozhodnutí: Pozvat zástupce Komise (GŘ AGRI), který by členy informoval o posledním 
vývoji

6. RŮZNÁ ROZHODNUTÍ

6.1. Výměna názorů s platebními agenturami o dopadech realizace nového modelu 
provádění

Rozhodnutí: Budou pozvány tyto čtyři platební agentury:
Německo, Portugalsko, Polsko a Itálie (Venetto)

6.2. Jmenování stálých zpravodajů pro různé záležitosti postupu projednávání ve 
výborech

Rozhodnutí: Zachovat současný systém kontroly aktů v přenesené pravomoci a prováděcích 
aktů od 8. volebního období.

Politické skupiny se vyzývají, aby sekretariát informovaly o jmenování nových 
stálých zpravodajů.

6.3. Uspořádání schůze koordinátorů výboru AGRI a členů Evropského účetního dvora 
(senát I)

Rozhodnutí: Uspořádat schůzi koordinátorů výboru AGRI a členů Evropského účetního 
dvora, senát I

6.4. Aktualizovaná strategie biohospodářství „Udržitelné biohospodářství pro Evropu: 
posílit provázanost hospodářství, společnosti a životního prostředí“
Rozhodnutí: Výbor AGRI vypracuje otázku k ústnímu zodpovězení týkající se aktualizované 

strategie biohospodářství
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6.5. Konference o budoucnosti Evropy – příspěvek výboru AGRI

Rozhodnutí: Výbor AGRI jmenuje stálého zpravodaje, který bude sledovat vývoj v této 
oblasti.
Skupina Renew vyjádřila zájem.

6.6. Výzkumný program výboru AGRI na první pololetí 2020

Rozhodnutí: Výbor AGRI zadá dva níže uvedené výzkumné projekty tematické sekce B 
(Poldep B), které mají být provedeny v první polovině roku 2020:
– „Zelená dohoda a SZP: důsledky politiky, pokud jde o přizpůsobení 
zemědělských postupů a ochranu přírodních zdrojů EU“
– „Výzvy a příležitosti spojené s opouštěním zemědělské půdy po roce 2020“

6.7. Žádost Účetního dvora: příspěvek výboru AGRI k pracovnímu programu EÚD na rok 
2021

Rozhodnutí: Politické skupiny se vybízejí, aby své příspěvky k pracovnímu programu EÚD 
na rok 2021 předložily sekretariátu do 10. ledna 2020 12:00.

7. PETICE 

7.1. Petice č. 1124/2018, kterou předložil D. S., státní příslušnost: Polsko, se dvěma 
podpisy, ve věci dobrých životních podmínek včel

7.2. Petice č. 0315/2019, kterou předložil O. T., státní příslušnost: Spojené království, 
ve věci nutnosti zrušit článek 17 nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací 
o potravinách spotřebitelům

Rozhodnutí: Návrhy stanovisek k výše uvedeným peticím, jak jsou uvedeny v příloze II a III, 
byly schváleny.

7.3. Petice č. 0344/2019, kterou předložil M. G., státní příslušnost: Polsko, ve věci 
údajného porušování předpisů týkajících se chovu hospodářských zvířat a jejich reprodukce 
a nařízení Komise (EU) č. 702/2014

Rozhodnutí: Výbor AGRI vezme výše uvedenou petici na vědomí a předseda výboru o tom 
uvědomí předsedkyni výboru PETI.

8. DALŠÍ DOKUMENTY PRO INFORMACI

Rozhodnutí: V souvislosti s dokumenty v příloze IV nebudou podniknuty žádné 
kroky.

9. PRO INFORMACI

9.1. Současná situace – dvě vědecká stanoviska úřadu EFSA ke zdraví a dobrým 
životním podmínkám králíků chovaných na maso v Evropě

Podle neformálních informací zveřejní úřad EFSA zanedlouho dvě vědecká stanoviska ke 
zdraví a dobrým životním podmínkám králíků v Evropě.

První stanovisko se týká zdraví a dobrých životních podmínek králíků chovaných na 
maso. Druhé stanovisko pak způsobů omračování a zabíjení.



PV\1196287CS.docx 7/27 PE644.947v02-00

CS

Stručný přehled: Z podnětu výboru AGRI pověřil Parlament v červenci 2018 úřad EFSA 
tím, aby vypracoval stanovisko ke zdraví a dobrým životním podmínkám králíků. Úřad 
EFSA přislíbil, že do konce prosince 2019 vypracuje na toto téma dvě stanoviska. Další 
podrobnosti týkající se přesného předmětu obou stanovisek úřadu EFSA naleznete 
v dopisu, ve kterém úřad EFSA v dubnu 2019 informoval předsedu výboru AGRI 
o dosavadním pokroku v přípravě obou stanovisek a který je součástí dokumentací.

Jakmile budou stanoviska zveřejněna, bude zástupce úřadu EFSA vyzván k jejich 
představení na následující schůzi výboru AGRI.

***
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PŘÍLOHA I

NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ

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

Návrh seznamu bodů, které mají být znovu otevřeny

Stínoví zpravodajové se setkali ve dnech 27.–28. listopadu 2019 a přijali tato rozhodnutí 
(sloupec „Rozhodnutí“):

1) SDÍLENÁ PRAVOMOC VÝBORŮ AGRI 
/ ENVI

2) VÝLUČNÁ PRAVOMOC VÝBORU AGRI 3)
Rozhodn

utí
4) Čl. 4 odst. 1 písm. b) bod iii) – Definice
5) „stálá pastvina“

6) 7) Otevřené

8) 9) Čl. 4 odst. 1 písm. d) – Definice
10) „aktivní zemědělec“ / „skutečný 
zemědělec“

11) Otevřené

12) Čl. 5 odst. 1 písm. b) – Obecné cíle
13) Opatření v oblasti životního prostředí 
a klimatu

14)
15) Otevřené

16) Čl. 6 odst. 1 písm. d) – Specifické cíle
17) Zmírňování změny klimatu

18) 19) Otevřené

20) Čl. 6 odst. 1 písm. e) – Specifické cíle
21) Udržitelný rozvoj

22) 23) Otevřené

24) Čl. 6 odst. 1 písm. f) – Specifické cíle
25) Biologická rozmanitost

26) 27) Otevřené

28) Čl. 6 odst. 1 písm. g) – Specifické cíle
29) Mladí zemědělci

30) 31) Otevřené

32) Čl. 6 odst. 1 písm. h) – Specifické cíle
33) Zaměstnanost a soudržnost

34) 35) Otevřené

36) Čl. 6 odst. 1 písm. i) – Specifické cíle
37) Společenská poptávka po potravinách 
a zdraví

38)
39) Otevřené

40) Článek 11 – Podmíněnost
41) Princip a rozsah působnosti

42) 43) Otevřené

44) Článek 12 – Podmíněnost
45) DZES

46) 47) Otevřené

48) (49) Článek 141 – Přímé platby
50) Typy intervencí

51) Není 
otevřené

1 PN č. 1817 k článku 14 a PN č. 2472 (jímž se vytváří článek 28a – Režimy podpory konkurenceschopnosti) byly 
přijaty správně. Poznámka v hlasovacím seznamu (PN č. 2472 „se považuje za bezpředmětný, pokud bude 
zamítnuta část 2 1974“) byla chybná a měla být vypuštěna. Vzhledem k nedostatku času a obrovskému 
množství pozměňovacích návrhů byl opraven pouze hlasovací seznam předsedy. 
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52) 53) Článek 15 – Přímé platby
54) Snížení plateb

55) Není 
otevřené

56) 57) Článek 16 – Přímé platby – oddělené
58) Minimální požadavky

59) Není 
otevřené

60) 61) Článek 172 – Přímé platby – základní 
podpora příjmu pro udržitelnost
62) Obecná pravidla

63) Není 
otevřené

64) 65) Článek 18 – Přímé platby – základní 
podpora příjmu pro udržitelnost
66) Výše podpory na hektar

67) Není 
otevřené

68) SDÍLENÁ PRAVOMOC VÝBORŮ AGRI / 
ENVI

69) VÝLUČNÁ PRAVOMOC VÝBORU AGRI 70)

71) 72) Článek 26 – Přímé platby
73) Doplňková redistributivní podpora 
příjmu pro udržitelnost

74) Není 
otevřené

75) Článek 28 – Přímé platby 
76) Režimy pro klima a životní prostředí

77) 78)
Otevř

ené
79) 80) Článek 29 – Přímé platby vázané na 

produkci
81) Obecná pravidla

82) Není 
otevřené

83) Čl. 42 písm. c) – Odvětvová podpora: 
Ovoce a zelenina
84) Cíle v odvětví ovoce a zeleniny – výzkum 
a vývoj

85) 86)
Otevř

ené

87) Čl. 42 písm. d) – Odvětvová podpora: 
Ovoce a zelenina
88) Cíle v odvětví ovoce a zeleniny – metody 
produkce

89) 90)
Otevř

ené

91) Čl. 42 písm. e) – Odvětvová podpora: 
Ovoce a zelenina
92) Cíle v odvětví ovoce a zeleniny – změna 
klimatu

93) 94)
Otevř

ené

95) Čl. 42 písm. h) – Odvětvová podpora: 
Ovoce a zelenina
96) Cíle v odvětví ovoce a zeleniny – 
spotřeba

97) 98)
Otevř

ené

99) Článek 43 – Odvětvová podpora: Ovoce 
a zelenina
100) Typy intervencí v odvětví ovoce 
a zeleniny

101) 102)
Otevř

ené

103) Článek 51 – Odvětvová podpora: Víno
104) Cíle v odvětví vína

105) 106)
Otevř

ené

2 K projednání pouze společně s ostatními články týkajícími se přímých plateb – žádná většina k opětovnému 
projednání tohoto článku.
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107) Čl. 54 odst. 4) – Odvětvová podpora: 
Víno
108) Zvláštní pravidla finanční podpory Unie 
pro odvětví vína

109) 110)
Otevř

ené

111) Čl. 55 písm. e) – Odvětvová podpora: 
Chmel
112) Cíle a typy intervencí v odvětví chmele

113) 114)
Otevř

ené
115) Čl. 55 písm. f) – Odvětvová podpora: 
Chmel
116) Cíle a typy intervencí v odvětví chmele – 
změna klimatu

117) 118)
Otevř

ené

119) Čl. 56 písm. c) – Odvětvová podpora: 
Olivy
120) Cíle v odvětví olivového oleje a stolních 
oliv – dopad na životní prostředí a klima

121) 122)
Otevř

ené

123) Čl. 56 písm. d) – Odvětvová podpora: 
Olivy
124) Cíle v odvětví olivového oleje a stolních 
oliv – jakost

125) 126)
Otevř

ené

127) Čl. 59 písm. d) – Odvětvová podpora: 
Ostatní odvětví
128) Cíle v ostatních odvětvích – metody 
produkce

129) 130)
Otevř

ené

131) Čl. 59 písm. e) – Odvětvová podpora: 
Ostatní odvětví
132) Cíle v ostatních odvětvích – změna 
klimatu

133) 134)
Otevř

ené

135) Článek 60 – Odvětvová podpora: 
Ostatní odvětví
136) Typy intervencí

137) 138)
Otevř

ené
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139) SDÍLENÁ PRAVOMOC VÝBORŮ AGRI / 
ENVI

140) VÝLUČNÁ PRAVOMOC VÝBORU AGRI 141)

142) Článek 64 – Rozvoj venkova
143) Typy intervencí pro rozvoj venkova

144) 145)
Otev

řené
146) Článek 65 – Rozvoj venkova
147) Závazky v oblasti životního prostředí 
a klimatu a další závazky hospodaření

148) 149)
Otev

řené
150) Článek 66 – Rozvoj venkova
151) Přírodní omezení nebo jiná omezení 
specifická pro určité oblasti

152) 153)
Otev

řené
154) Článek 67 – Rozvoj venkova
155) Znevýhodnění specifická pro určité 
oblasti vyplývající z určitých závazných 
požadavků

156) 157)
Otev

řené

158) 159) Článek 70 – Rozvoj venkova 
160) Řízení rizik

161)
Otev

řené
162) Čl. 71 odst. 8 – Rozvoj venkova
163) Spolupráce – omezení podpory

164) 165)
Otev

řené
166) 167) Článek 86 – Finanční ustanovení

168) Minimální a maximální finanční příděly – 
jiné než v čl. 86 odst. 2

169)
Otev

řené
170) Čl. 86 odst. 2) – Finanční ustanovení
171) Minimální a maximální finanční příděly 
– minimální příspěvek z EZFRV na strategické 
plány

172) 173)
Otev

řené

174) Článek 87 – Finanční ustanovení
175) Sledování výdajů v oblasti klimatu

176) 177)
Otev

řené
178) 179) Článek 903 – Finanční ustanovení

180) Flexibilita mezi příděly přímých plateb 
a příděly z EZFRV

181)
Otev

řené
182) Článek 92 – Strategický plán SZP
183) Ambicióznější cíle v oblasti životního 
prostředí a klimatu

184) 185)
Otev

řené
186) Čl. 97 odst. 2 písm. a) – Strategický plán 
SZP
187) Intervenční strategie –přehled struktury 
z hlediska environmentální a klimatické 
tématiky

188)
189)

Otev
řené

190) Čl. 97 odst. 2 písm. b) – Strategický plán 
SZP
191) Intervenční strategie –vysvětlení 
struktury z hlediska environmentální 
a klimatické tématiky

192)
193)

Otev
řené

3 Původně nezahrnuta, s podporou většiny skupin prohlášena za otevřené
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194) 195) Článek 106 – Strategický plán SZP 
196) Schválení strategického plánu SZP

197)
Otev

řené
198) 199) Čl. 111 odst. 4) písm. a) – Koordinace 

a správa
200) Monitorovací výbor – stanovisko ke 
strategickému plánu SZP

201)
Otev

řené

202) Článek 123 – Sledování, podávání zpráv 
a hodnocení
203) Výkonnostní bonus

204) 205)
Otev

řené
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206) SDÍLENÁ PRAVOMOC VÝBORŮ AGRI / 
ENVI

207) VÝLUČNÁ PRAVOMOC VÝBORU AGRI 208)

209) Článek 124 – Sledování, podávání zpráv 
a hodnocení
210) Přidělení výkonnostního bonusu

211) 212)
Otev

řené
213) PŘÍLOHA I
214) UKAZATELE DOPADU, VÝSLEDKU 
A VÝSTUPU PODLE ČLÁNKU 7

215) 216)
Otev

řené
217) PŘÍLOHA II
218) DOMÁCÍ PODPORA V RÁMCI WTO 
PODLE ČLÁNKU 10

219) 220)
Otev

řené
221) PŘÍLOHA III
222) PRAVIDLA PODMÍNĚNOSTI PODLE 
ČLÁNKU 11

223) 224)
Otev

řené
225) 226) PŘÍLOHA IXaa (nová)4

227) VÝŠE PODPORY PRO URČITÉ TYPY 
INTERVENCÍ PRO ROZVOJ VENKOVA

228)
Otev

řené
229) PŘÍLOHA XI
230) PRÁVNÍ PŘEDPISY EU V OBLASTI 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KLIMATU,
231) K JEJICHŽ CÍLŮM BY MĚLY PŘISPÍVAT 
STRATEGICKÉ PLÁNY SZP ČLENSKÝCH STÁTŮ
232) PODLE ČLÁNKŮ 96, 97 A 103

233)

234)
Otev

řené

235) PŘÍLOHA XII
236) PODÁVÁNÍ ZPRÁV NA ZÁKLADĚ 
ZÁKLADNÍHO SOUBORU UKAZATELŮ
237) ČLÁNKU 128

238) 239)
Otev

řené

4 Původně nezahrnuta, s podporou většiny skupin prohlášena za otevřenou
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Horizontální nařízení o financování, řízení a sledování SZP

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

2018/0217 (COD)

Stínoví zpravodajové se setkali dne 26. listopadu 2019 a přijali toto rozhodnutí:

240) Věc 241) Články 
242) Správa a řízení 
243) Řídicí orgán, koordinační subjekt, platební 
agentura, certifikační subjekt

244) 7a, 8, 9, 10/10a a 11 

245) Výkonnostní rámec 
246) Ukazatele, akční plány a sankce

247) 31, 35, 38, 39, 40, 47, 51, 52 a 53
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NAŘÍZENÍ O JEDNOTNÉ SPOLEČNÉ ORGANIZACI TRHŮ

COM(2018) 394 final - 2018/0218 (COD)

Návrh seznamu bodů, jež mají být znovu otevřeny

Stínoví zpravodajové se setkali dne 26. listopadu 2019 a přijali toto rozhodnutí (sloupec 
„Rozhodnutí“):

Nařízení č. 1308/2013
Článek 68
Článek 75
Článek 93
Článek 94
Čl. 99 odst. 3
Článek 105
Čl. 153 odst. 1 písm. b)
Článek 157
Článek 164
Čl. 164 odst. 4
Článek 166 a (nový)
Článek 172 a
Článek 172-b
Nový článek 206 a (rozhodnutí přijato písemným postupem)
Článek 219 b (nový)
Čl. 220 odst. -1
Článek 222 b (nový)
Článek 223 (pouze pro trhy s produkty získanými ze surovin)
Příloha I -
Příloha VII, nová část 1a

Nařízení č. 1151/2012
Čl. 5 odst. 1
Čl. 5 odst. 2
Čl. 13 písm. a)
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PŘÍLOHA II

Paní Dolors Montserrat
Předsedkyně
Petiční výbor
ASP 10E101
Brusel

Ref. č.: IPOL-COM-AGRI  D(2019) 

Věc: Stanovisko k petici č. 1124/2018 ve věci dobrých životních podmínek včel

Vážená paní Montserratová,

děkuji Vám za dopis ze dne 30. září 2019, jímž jste Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova 
předala petici č. 1124/2018, aby k ní zaujal stanovisko.

Předkladatelé konstatují, že hrozbou pro včely není pouze stále rozšířenější používání 
chemických látek v zemědělství, nýbrž i nedostatečné zaměření na jejich dobré životní 
podmínky. Domnívají se, že platné právní předpisy EU nezaručují včelám základní nutriční 
potřeby ani ochranu, jak je tomu v případě jiných domestikovaných zvířat. Zdůrazňují, že 
včelaři by měli včelám zajistit především dostatek potravy, neboť včely trpící podvýživou 
jsou náchylnější k nemocem a vyskytuje se u nich vyšší míra mortality. Předkladatelé se 
domnívají, že je nezbytné zavést koncepci dobrých životních podmínek včel a provázat 
finanční podporu pro včelaře s ochranou včel. 

Komise ve své odpovědi výboru PETI v souvislosti s touto peticí upozornila na to, že o právní 
regulaci dobrých podmínek včel rozhodují členské státy na vnitrostátní úrovni, protože v této 
oblasti neexistují žádné právní předpisy EU. Opatření EU v odvětví včelařství se spíše 
zaměřují na podpůrná opatření pro toto odvětví a na podporu ochrany včel a hospodaření 
s nimi, neboť mají zásadní význam pro zajištění udržitelnosti zemědělství. Komise uvedla, že 
stávající SZP nabízí řadu nástrojů, které členské státy mohou použít k podpoře včelařství a 
k vytvoření vhodnějšího prostředí pro včely. Takovým nástrojem jsou i vnitrostátní včelařské 
programy přijaté členskými státy. Navíc podpora v podobě přímých plateb zemědělcům 
prostřednictvím opatření SZP v rámci ekologizace přispívá k udržitelnosti včelařství. 
S odkazem na svůj návrh SZP pro období po roce 2020 Komise připomněla, že včelařské 
programy budou koncipovány jako odvětvová intervence zaměřená výslovně na dosažení 
jednoho či několika cílů SZP, zejména pak cílů v oblasti životního prostředí a klimatu. 
Včelařské programy se stanou součástí strategických plánů, které vypracují členské státy. 
V závěru Komise uvedla, že v souvislosti s dobrými životními podmínkami včel nezamýšlí 
předložit žádný podnět, a že pravidla mohou být tudíž přijata na vnitrostátní úrovni.

Koordinátoři výboru AGRI na své schůzi dne 4. prosince 2019 vzali uvedenou petici řádně na 
vědomí. 

Výbor AGRI opakovaně vyjádřil svůj zájem o zdraví včel i o problémy odvětví včelařství 
v EU. Na základě příslušných zpráv z vlastního podnětu vypracovaných výborem AGRI 
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Evropský parlament přijal v posledních letech usnesení ze dne 15. listopadu 2011 o zdraví 
včel a problémech v odvětví včelařství5 a usnesení ze dne 1. března 2018 o vyhlídkách 
a výzvách pro odvětví včelařství EU6.

Usnesení ze dne 1. března 2018 zahrnovalo řadu výzev určených Komisi, konkrétně aby:
 zajistila přednostní místo včelařství v návrzích budoucí zemědělské politiky,
 poskytla včelařství podporu prostřednictvím silných politických nástrojů a vhodných 

opatření financování, zvýšila finanční prostředky EU na vnitrostátní včelařské 
programy o 50 % a zařadila do SZP pro období po roce 2020 nový systém podpory 
včelařů, aby patřičně odrážel ekologickou úlohu včel jako opylovačů,

 zajistila, aby financování ze SZP zohledňovalo postupy přínosné pro včely, jako je 
zřizování ploch využívaných v ekologickém zájmu,

 podnikla kroky s cílem minimalizovat úmrtnost opylovačů,
 pozměnila směrnici o medu (směrnice 2001/110/ES) za účelem poskytnutí jasných 

definic a zavedla přísnější pravidla pro označování medu a ostatních včelařských 
produktů,

 podpořila harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se ekologické 
produkce medu.

Krom toho výbor v bodu 18 usnesení zdůraznil význam biologické rozmanitosti pro zdraví 
a dobré životní podmínky včel. Připomněl, že oblasti včelařství jsou typy plochy využívané 
v ekologickém zájmu v rámci ekologizace SZP, a vyzval Komisi, šlechtitele semen 
a zemědělce, aby podporovali kvalitní systémy šlechtění rostlin s vysokými a prokázanými 
medonosnými nebo polynosnými schopnostmi obsaženými v kritériích pro výběr, přičemž 
přednost má maximální biologická rozmanitost místně přizpůsobených a místních druhů 
a odrůd. Je zajímavé, že v bodě 23 vyzval Komisi a členské státy, aby zavedly opatření na 
posílení právní ochrany a zvýšení finanční podpory pro místní ekotypy a populace včely 
medonosné na celém území EU, a to i prostřednictvím právní ochrany chráněných území pro 
místně endemické včely medonosné.

Usnesení obsahuje i níže uvedený bod 28, který pojednává o problematice invazních 
nepůvodních druhů a o jiných hrozbách:
„(Evropský parlament) konstatuje, že zdravé včely mohou lépe odolávat parazitům, chorobám 
a predátorům; je si vědom toho, že některé invazní nepůvodní druhy, jako například roztoč 
Varroa destructor, malý úlový brouk (Aethina tumida), sršeň asijská (druh, který se chová 
velmi agresivně vůči jinému hmyzu), jakož i mor včelího plodu a určité patogeny jako 
nosemosis jsou hlavními příčinami úmrtnosti včel a způsobují závažné hospodářské škody 
včelařům; znovu potvrzuje svou podporu pilotnímu projektu zahájenému Parlamentem 
týkajícího se programu pro výzkum odolnosti vůči kleštíku včelímu; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby podporovaly aplikovaný výzkum v celé EU prostřednictvím účinného vytváření 
programů šlechtění druhů včel odolných vůči invazivním druhům a chorobám a které 
disponují behaviorálními vlastnostmi podporujícími rezistenci proti varroaze (tzv. „varroa-
sensitive hygiene“ (VSH)); vzhledem k tomu, že některé invazní nepůvodní druhy, jako je 
roztoč kleštík včelí (Varroa destructor), jsou schopny posilovat odolnost vůči některým 
veterinárním léčivým přípravkům, vybízí členské státy k provádění každoročních prověrek 
týkající se stupně odolnosti roztočů proti jednotlivým účinným látkám použitým 

5  https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=CS&reference=P7-TA-2011-493
6  http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0057_CS.html
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ve veterinárních léčivých přípravcích; navrhuje, aby byl boj proti kleštíku včelímu na úrovni 
EU i nadále povinný;“. 

Komise ve svém navazujícím dokumentu přijatém v reakci na usnesení Parlamentu 
konstatovala, že sdílí řadu myšlenek v něm vyjádřených, a právě proto v mnoha případech 
v souvislosti s konkrétními žádostmi již podnikla kroky, přičemž upozornila, že usnesení 
jednoznačně naznačuje, že zajištění budoucí podpory pro odvětví včelařství má politickou 
podporu.

Legislativní balíček týkající se SZP pro období po roce 2020, který Komise předložila v roce 
2018, obsahuje v rámci navrženého nařízení o strategických plánech SZP oddíl věnovaný 
odvětví včelařství. V bodě odůvodnění 35 návrhu Komise se stanoví, že obecné typy 
intervencí zřízené na úrovni Unie by měly zahrnovat mimo jiné odvětví včelařství, a v bodě 
odůvodnění 36 pak skutečnost, že včelařství má být jedním ze dvou odvětví, jimž by měla být 
nadále poskytována unijní finanční podpora. Je tomu tak „proto, aby nedocházelo k maření 
doplňkových cílů, které jsou specifické pro tyto typy intervencí“.

Zpráva přijatá ve výboru AGRI dne 2. dubna 20197 o návrhu 
nařízení týkajícího se strategických plánů SZP obsahuje významný počet pozměňovacích 
návrhů, které mají zlepšit podporu odvětví včelařství, mimo jiné zdraví včel. Pozměňovací 
návrhy přijaté ve výboru AGRI se zaměřily například na tyto typy intervencí (změny 
provedené výborem AGRI v textu Komise jsou označené tučnou kurzívou, viz níže):

 technická pomoc včelařům a organizacím včelařů, včetně podpory osvědčených 
postupů, informací a propagace, a základní a další vzdělávání a odborná 
příprava(PN 313),

 zřizování nebo rozvíjení vnitrostátních sítí pro zdraví včel (PN 315),
 opatření k podpoře vnitrostátních, regionálních nebo místních laboratoří, které 

provádějí analýzu včelařských produktů, ztrát včel nebo poklesů produktivity a látek, 
které jsou pro včely potenciálně toxické (PN 316),

 opatření k zachování nebo zvyšování stávajícího počtu populací včel (PN 317),
 opatření ke zlepšení genetické rozmanitosti (PN 327),
 opatření na podporu mladých či nových včelařů (PN 328).

Pozměňovací návrh 329 navíc zvyšuje finanční podporu Unie na intervence v odvětví 
včelařství na nejvýše 75 % výdajů (přičemž Komise ve svém textu stanovila nejvýše 50 %).

Nicméně je třeba zdůraznit, že zpráva výboru AGRI nepředstavuje oficiální postoj 
Parlamentu, neboť byla přijata v předchozím volebním období, a proto je v nově zvoleném 
výboru AGRI v současnosti projednávána, aby mohla být následně předložena k přijetí na 
plenárním zasedání.

Parlament navíc nedávno, dne 21. října 2019, přijal usnesení, pokud jde o posouzení dopadu 
přípravků na ochranu rostlin na včely. V uvedeném usnesení se vyjádřil proti přijetí návrhu 
nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 546/2011, a vyzval Komisi, aby předložila 
nové nařízení, které zohlední nejnovější vědecké a technické poznatky v této oblasti, mimo 
jiné riziko chronické toxicity pro včely a dopady pesticidů na jiné opylovače8.

7  http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_CS.html 
8 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0149_CS.pdf

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_CS.html
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Koordinátoři výboru AGRI budou v průběhu celého legislativního postupu týkajícího se SZP 
pro období po roce 2020 důsledně přihlížet k žádostem předkladatelů petic zabývajícím se 
problémy v oblasti zdraví včel a jejich dobrých životních podmínek, k jejichž vzniku dochází 
v důsledku zneužívajících praktik, neboť jsou si velmi dobře vědomi zásadního významu 
odvětví včelařství pro zachování biologické rozmanitosti a produkce potravin v Unii. 

S úctou

Norbert LINS
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PŘÍLOHA III
Paní Dolors Montserrat
Předsedkyně
Petiční výbor
ASP 10E101
Brusel

Ref. č.: IPOL-COM-AGRI  D(2019) 

Věc: Stanovisko k petici č. 0315/2019 ve věci nutnosti zrušit článek 17 nařízení (EU) 
č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Vážená paní Montserratová,

Petiční výbor ve svém dopisu ze dne 23. října 2019 předal Výboru pro zemědělství a rozvoj 
venkova uvedenou petici, aby k ní zaujal stanovisko.

Předkladatel petice upozorňuje na omezení navržená Evropským parlamentem, která mají 
výrobcům vegetariánských a veganských potravin zabránit v používání pojmů obvykle 
užívaných k popisu masa. Konstatuje, že neexistují žádné důkazy o matení spotřebitelů 
v Evropské unii v souvislosti s označováním těchto výrobků, a důrazně se ohrazuje proti 
předpokladu, že je tomu tak v tomto případě. Domnívá se, že navržená omezení jsou zjevně 
namířená proti vegetariánským/veganským spotřebitelům a že mají být na překážku osobám, 
které se snaží zvýšit svůj příjem produktů rostlinného původu.

Koordinátoři výboru AGRI vzali uvedenou petici na své schůzi dne 4. prosince 2019 řádně na 
vědomí.

Omezení zmíněná předkladatelem navrhl Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) 
Evropského parlamentu ve své zprávě o návrhu Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 
1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (nařízení 
o jednotné společné organizaci trhů), a řada dalších nařízení. Zpráva přijatá ve výboru AGRI 
dne 1. dubna 2019 je jednou ze tří zpráv přijatých v tomto výboru v souvislosti s legislativním 
balíčkem, který Komise předložila ke společné zemědělské politice pro období po roce 2020. 

Dotčený pozměňovací návrh (PN 165 ve zprávě) má za cíl vyhradit rozsah názvů užívaných 
u masných výrobků a masných polotovarů podle článku 17 nařízení (EU) č. 1169/2011 
výhradně pro produkty obsahující maso. Rád bych uvedl, že zpravodaj, který dotčený 
pozměňovací návrh předložil (pan Eric Andrieu S&D/FR), tak učinil s cílem chránit pojmy 
a názvy týkající se masa, přičemž se domníval, že vegetariánské anebo veganské značky tím 
získají příležitost zavést na trhu své vlastní pojmy.

Při této příležitosti bych také rád připomněl konečný rozsudek Evropského soudního dvora ze 
dne 14. června 2017 ve věci C-422/16 („TofuTown“), v němž soud potvrdil restriktivní 
výklad příslušných ustanovení nařízení o společné organizaci trhů. Soud rozhodl, že pojmy 
z oblasti mléka lze v Unii používat pouze pro uvádění mléčných výrobků na trh, pokud 
definice mléka vyhovuje požadavkům stanoveným v příloze VII části III bodu 1 nařízení 
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o společné organizaci trhů. Uvedl mimo jiné, že výrazem „mléko“ se rozumí výhradně běžná 
tekutina vylučovaná mléčnou žlázou získaná z jednoho nebo více dojení. Základní zásadou je 
skutečnost, že označení mléka a mléčných výrobků jsou vyhrazena výlučně pro živočišné 
produkty a nesmí být používána pro žádný jiný produkt, ani kdyby byly pojmy upřesněny 
popisnými výrazy uvádějícími rostlinný původ daného produktu, pokud daný produkt není 
uveden na seznamu v příslušném jazyce v příloze 1 rozhodnutí Komise 2010/791/EU. Soud 
také dospěl k závěru, že tento výklad příslušného právního předpisu není v rozporu se zásadou 
proporcionality ani se zásadou rovného zacházení.

Nicméně je třeba zdůraznit, že zpráva výboru AGRI ze dne 1. dubna 2019 včetně příslušného 
pozměňovacího návrhu nepředstavuje oficiální postoj Parlamentu, neboť byla přijata 
v předchozím volebním období, a proto je v nově zvoleném výboru AGRI v současnosti 
projednávána, aby mohla být následně předložena k přijetí na plenárním zasedání. Znění, 
které bude přijato na plenárním zasedání, se stane postojem Parlamentu v prvním čtení. 

Výbor AGRI určitě zohlední obavy vyjádřené předkladatelem petice v následující fázi 
legislativního procesu.

S úctou

Norbert LINS
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PŘÍLOHA IV

8.1. Seznam žádostí výborů o vypracování zpráv z vlastního podnětu 

8.2. Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě – Vytváření předpokladů pro zvýšení 
dlouhodobých ambicí – Zpráva o pokroku EU při provádění opatření v oblasti klimatu 
za rok 2019
COM(2019) 559 final - SWD(2019) 396 final

 
8.3. Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie 

v Generální radě Světové obchodní organizace
COM(2019) 563 final - 2019/0245 (NLE)

8.4. Doporučení pro rozhodnutí Rady zmocňující k zahájení jednání o změně Mezinárodní 
dohody o cukru z roku 1992
COM(2019) 595 final

8.5. Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu 
správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové 
výrobky
COM(2019) 596 final - 2019/0264 (NLE)

8.6. Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení 
všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty 
a průmyslové výrobky
COM(2019) 599 final - 2019/0265 (NLE)

8.7. Rozhodnutí Rady (EU) 2019/…, přijaté vzájemnou dohodou se zvolenou předsedkyní 
Komise dne …, kterým se přijímá seznam dalších osob, jež Rada navrhuje jmenovat 
členy Komise, a kterým se zrušuje a nahrazuje rozhodnutí (EU) 2019/1393
12763/19

8.8. Rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v řídícím 
orgánu Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích pro výživu 
a zemědělství k určitým návrhům předloženým k přijetí během osmého zasedání 
13057/19 LIMITE9

8.9. Rozhodnutí Rady (EU) 2019/ … ze dne …. o postoji, který má být zaujat jménem 
Evropské unie v Generální radě Světové obchodní organizace k přijetí rozhodnutí 
o přezkumu Ujednání o pravidlech správy celních kvót pro zemědělské produkty
13662/19

8.10. Výbor regionů (VR) – Stanovisko k lepší komunikaci o politice soudržnosti
COTER-VI/053

8.11. Příspěvek Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) k pracovnímu 

9 Dokument je poslancům k dispozici v kanceláři sekretariátu výboru AGRI dle dohody. 

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://epades/public/docs_autres_institutions/conseil/2019/13662
https://www.eesc.europa.eu/en/documents/resolution/european-economic-and-social-committees-contribution-2020-commissions-work-programme-and-beyond
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programu Evropské komise na rok 2020 

8.12. Stanovisko vnitrostátního parlamentu k hodnocení obchodních norem (nařízení č. 
1308/2013)
– Bayerischer Lantag

8.13. Ayuntamiento de Benabarre – Návrh týkající se hospodářských zvířat

8.14. Ayuntamiento de Conil de la Frontera – Návrh týkající se americké hrozby spočívající 
v uvalení cel na andaluské výrobky

5. prosince 2019, 10:30–13:00

Společná schůze výborů AGRI, PETI a ENVI

11. Veřejné slyšení na téma „Přehodnocení stavu populace vlků v EU“

Vystoupili: Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Echegaray Fernández (Ecologistas en Acción), 
Stanislav Bergant (Sdružení ekologických zemědělců a 50 dalších nevládních organizací), 
Stanilav Bergant (Sdružení ekologických zemědělců, Slovinsko), Luigi Boitani (Iniciativa 
IUCN/SSC za záchranu populací velkých šelem v Evropě), Geneviève Carbone (výzkumná 
pracovnice v oblasti etnozoologie a etnologie), Michal Wiezik, Tilly Metz, Ulrike Müller, 
Susanna Ceccardi, Anne Sander, Franc Bogovič, Simone Schmiedtbauer, Peter Jahr, Margrete 
Auken, Eleonora Evi, Marco Cipriani (GŘ ENV), Arie Trouwborst (Tilburgská univerzita), 
Ilpo Kojola (Institut pro přírodní zdroje, Finsko), Martin Häusling, Jérémy Decerle, Pietro 
Fiocchi, Herbert Dorfmann, Daniel Buda, Loránt Vincze, Alexander Bernhuber, Mazaly 
Aguilar, Peter Jahr, Martin Buschmann, Asger Christensen, Saskia Duives-Cahusac (Land-en 
Tuinbouw Organisatie Nederland), Norbert Lins, John Linnell (Institut pro výzkum přírody, 
Norsko), Michèle Boudoin (COPA-COGECA), Jacques Blanc (Výbor regionů), Irène 
Tolleret, Bronis Ropė

12. Různé

Žádné.

13. Příští schůze

• 6. ledna 2020, 15:00–18:30 (Brusel)
• 22. ledna 2020, 9:00–12:30 a 14:30–18:30
• 23.ledna 2020, 9:00–12:30 (Brusel)

Schůze skončila v 13:07.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3244337_cs
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