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Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

AGRI_PV(2019)1204_1

NOTULEN
Vergadering van 4 december 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur 

en van 5 december 2019, 9.00 - 13.00 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op woensdag 4 december 2019 om 9.08 uur geopend onder 
voorzitterschap van Norbert Lins (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda AGRI_OJ(2019)1204_1

De agenda wordt aangenomen.

2. Mededelingen van de voorzitter
De voorzitter deelt de leden mede dat de AGRI-vergadering van 6 januari 2020 geannuleerd 
is.

3. Kwijting 2018: algemene begroting EU – Europese Commissie
AGRI/9/01029

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

Rapporteur voor advies: Attila Ara-Kovács

Behandeling ontwerpadvies

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

4. Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019
AGRI/9/01633
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2019/2131(INI) PA – PE643.188v01-00

Rapporteur voor advies: Isabel Carvalhais

Behandeling ontwerpadvies

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

5. Vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het 
concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en 
middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken

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

Rapporteur voor het verslag: Brando Benifei

Verslaggeving door AGRI-rapporteur Simone Schmiedtbauer (PPE) over de lopende 
onderhandelingen

Sprekers: Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

De vergadering wordt geschorst om 10.00 uur en wordt gevolgd door een 
coördinatorenvergadering met gesloten deuren.

* * *

6. Coördinatorenvergadering

De coördinatoren vergaderen met gesloten deuren. Hun besluiten worden op donderdag 
5 december 2019 goedgekeurd door de commissie.

* * *

De vergadering wordt om 14.39 uur hervat onder voorzitterschap van Norbert Lins 
(voorzitter).

7. Financiële discipline vanaf het begrotingsjaar 2021 en Verordening (EU) 
nr. 1307/2013 inzake de flexibiliteit tussen de pijlers voor het kalenderjaar 2020

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

Gedachtewisseling

Sprekers: Norbert Lins, Elsi Katainen, Veronika Vrecionová, Ivan David, Mairead 
McGuinness, Jérémy Decerle, Daniel Buda, Luke Ming Flanagan, Michael Niejahr (DG 
AGRI)
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8. Openbare hoorzitting over “de hervorming van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid”

Sprekers: Norbert Lins, Seb Dance (DG ENV), Harald Grethe (Humboldtuniversiteit Berlijn), 
Saara Kankaanrinta (Baltic Sea Action Group Foundation), 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 Aguilar, Jan 
Huitema, Carmen Avram, Mairead McGuinness, Daniel Buda, Anne Sander, Herbert 
Dorfmann, Irène Tolleret, Bronis Ropė, Anna Deparnay-Grunenberg, Martin Pycha 
(Landbouwvereniging Tsjechische Republiek), 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 (Comité van de Regio’s), Michael Niejahr (DG AGRI)

De vergadering wordt om 18.37 uur geschorst en op donderdag 5 december 2019 om 9.11 uur 
hervat onder voorzitterschap van Norbert Lins (voorzitter).

9. Presentatie van de studie “The EU farming employment: current challenges and 
future prospects”. Presentatie door Ambre Maucorps en Bernd Schuh (ÖIR 
GmbH, Oostenrijk). Studie aangevraagd door de AGRI-commissie, in opdracht 
gegeven en beheerd door beleidsondersteunende afdeling B

Sprekers: Norbert Lins, Bernd Schuh (ÖIR GmbH, Oostenrijk), Ambre Maucorps (ÖIR 
GmbH, Oostenrijk), 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 (DG AGRI)

10. Goedkeuring van de aanbevelingen van de AGRI-coördinatoren

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

Besluit: De in bijlage I opgenomen lijst van punten/artikelen die opnieuw ter discussie 
kunnen worden gesteld, wordt bevestigd.

De rapporteur en de schaduwrapporteurs hebben opdracht gegeven verder te 
werken aan een zo breed mogelijke consensus over de lijst van 
punten/artikelen, met het oog op de indiening van amendementen door de 
fracties voor de plenaire vergadering.
Wat de procedure betreft:
- de ENVI-rapporteur blijven uitnodigen op de vergaderingen met de 
schaduwrapporteurs over de verordening inzake de strategische GLB-plannen 
volgens de regels die gelden voor trialogen;
- ENVI-schaduwrapporteurs kunnen slechts als waarnemer deelnemen aan de 
vergaderingen met de schaduwrapporteurs over de verordening inzake de 
strategische GLB-plannen. 
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De coördinatoren hebben bevestigd dat zij streven naar goedkeuring in de plenaire 
vergadering in juni 2020.

2. TOEWIJZING VAN ADVIEZEN

2.1. Initiatiefverslag van ENVI over “Bescherming en herstel van bossen wereldwijd: de 
actie van de EU opvoeren” - COM(2019)0352 

Besluit: AGRI stelt een advies op. 
Advies toegewezen aan de S&D-Fractie voor 1 punt.

2.2. Wetgevend initiatiefverslag van ENVI over “Een EU-rechtskader om de door de EU 
gestuurde mondiale ontbossing een halt toe te roepen en terug te draaien”

Besluit: AGRI stelt een advies op en dient een verzoek in om de status van 
medeverantwoordelijke commissie.

Advies toegewezen aan de Verts/ALE-Fractie voor 1 punt.

2.3. Initiatiefverslag van EMPL over “Gevolgen van de EU-regels voor het vrije verkeer 
van werknemers en diensten: arbeidsmobiliteit binnen de EU als instrument om de 
behoeften en vaardigheden op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen”

Besluit: AGRI stelt een advies op. 
Advies toegewezen aan de ECR-Fractie voor 1 punt.

2.4. Initiatiefverslag van EMPL over “Het oude continent vergrijst - mogelijkheden en 
uitdagingen in verband met het ouderdomsbeleid na 2020”

Besluit: AGRI stelt een advies op. 
Advies toegewezen aan de GUE-Fractie voor 1 punt.

3. INITIATIEFVERSLAGEN (INI)

3.1. Initiatiefverslagen 2020

Besluit: Voor het volgende INI-verslag wordt toestemming gevraagd aan de Conferentie van 
commissievoorzitters:

De essentiële rol van de landbouwers in de EU bij de ontwikkeling van de 
landbouwcomponent van de strategie “van boer tot bord”.

3.2. Verzoek van INTA om een initiatiefverslag over “Het belang van voedsel en 
landbouw in internationale handelsovereenkomsten”

Besluit: Uitgesteld

3.3. Uitvoeringsverslag inzake dierenwelzijn

Besluit: Opdracht geven tot een studie van EPRS om een uitvoeringsverslag te kunnen 
opstellen. 

4. HOORZITTINGEN EN WERKBEZOEKEN 

4.1. Werkbezoek van AGRI aan Spanje (eerste halfjaar van 2020)

Besluit: Bij het werkbezoek van AGRI aan Spanje wordt een bezoek gebracht aan de regio 

file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0352


PV\1196287NL.docx 5/28 PE644.947v01-00

NL

Extremadura (24-26 februari 2020).

4.2. Openbare hoorzitting van de PETI-commissie en de AGRI-commissie met als thema 
“Hoe kunnen landbouwers in heel Europa eerlijk en rechtvaardig worden 
behandeld?”

Besluit: Bovengenoemde openbare hoorzitting gezamenlijk met de PETI-commissie 
organiseren.

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

5.1. Voorstel van het secretariaat - een vertegenwoordiger van de Commissie (DG AGRI) 
uitnodigen om een presentatie te geven over de onlangs gesloten overeenkomst tussen 
de EU en China over geografische aanduidingen

Besluit: Een vertegenwoordiger van de Commissie (DG AGRI) uitnodigen op een volgende 
vergadering van de AGRI-commissie om de leden in te lichten over de 
overeenkomst tussen de EU en China over geografische aanduidingen.

5.2. Verzoek van de Australische missie bij de EU om een gedachtewisseling met de 
Australische minister van Landbouw tijdens de vergadering van de AGRI-commissie 
van 22 januari 2020

Besluit: Een gedachtewisseling met de Australische minister van Landbouw op 22 januari 
organiseren. 

5.3. Verzoek van Paolo De Castro (S&D, IT) - Gedachtewisseling over de situatie van de 
invoer van Japonicarijst in de EU

Besluit: Een vertegenwoordiger van de Commissie (DG AGRI) uitnodigen op een volgende 
vergadering van de AGRI-commissie voor een stand van zaken.

5.4. Verzoek van de EPP-Fractie - Gedachtewisseling over Afrikaanse varkenspest

Besluit: Een vertegenwoordiger van de Commissie (DG SANTE) uitnodigen op een volgende 
vergadering van de AGRI-commissie voor een stand van zaken over de 
Afrikaanse varkenspest.

5.5. Gedelegeerde handeling betreffende afzetbevordering

Besluit: Een vertegenwoordiger van de Commissie (DG AGRI) uitnodigen om de leden in te 
lichten over de recente ontwikkelingen.

6. OVERIGE BESLUITEN

6.1. Gedachtewisseling met de betaalorganen over de gevolgen van de uitvoering van het 
nieuwe uitvoeringsmodel

Besluit: De volgende vier betaalorganen zullen worden uitgenodigd:
Duitsland, Italië (Veneto), Polen en Portugal.

6.2. Aanwijzing van vaste rapporteurs voor diverse comitéprocedurekwesties
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Besluit: Het bestaande systeem voor toetsing van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen 
van de achtste zittingsperiode handhaven.

De fracties wordt verzocht het secretariaat op de hoogte te stellen van de 
benoeming van de nieuwe vaste rapporteurs.

6.3. Organisatie van een vergadering van de AGRI-coördinatoren en leden van de 
Europese Rekenkamer (Kamer I)

Besluit: Een vergadering van de AGRI-coördinatoren en leden van Kamer I van de ERK 
organiseren.

6.4. Geactualiseerde strategie voor de bio-economie: “Een duurzame bio-economie voor 
Europa: versterking van de verbinding tussen economie, samenleving en milieu”

Besluit: AGRI zal een vraag met verzoek om mondeling antwoord opstellen over de 
geactualiseerde strategie voor de bio-economie.

6.5. Conferentie over de toekomst van Europa - bijdrage van AGRI

Besluit: AGRI zal een vaste rapporteur benoemen om de ontwikkelingen op dit gebied te 
volgen.
De Renew-Fractie heeft belangstelling getoond.

6.6. Onderzoeksprogramma van de commissie AGRI voor de eerste helft van 2020

Besluit: De commissie AGRI zal de beleidsondersteunende afdeling B (Poldep B) opdracht 
geven tot de volgende twee onderzoeksprojecten, die tijdens de eerste helft van 
2020 moeten worden uitgevoerd:
- “De Green Deal en het GLB: beleidsimplicaties voor aanpassing van de 
landbouwpraktijken en instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen van de 
EU”;
- “Uitdagingen en kansen voor uit de productie genomen landbouwgrond na 
2020”.

6.7. Verzoek van de Rekenkamer: bijdrage van AGRI aan het werkprogramma van de 
ERK voor 2021

Besluit: De fracties wordt verzocht uiterlijk op 10 januari 2020 om 12.00 uur bijdragen aan 
het werkprogramma van de ERK voor 2021 in te dienen.

7. VERZOEKSCHRIFTEN 

7.1. Verzoekschrift nr. 1124/2018, ingediend door D. S. (Poolse nationaliteit), gesteund 
door twee medeondertekenaars, over het welzijn van honingbijen

7.2. Verzoekschrift nr. 0315/2019, ingediend door O.T. (Britse nationaliteit), over de 
noodzaak tot intrekking van artikel 17 van Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de 
verstrekking van voedselinformatie aan consumenten

Besluit: De in bijlagen II en III opgenomen ontwerpadviezen over bovenstaande 
verzoekschriften worden goedgekeurd.

7.3. Verzoekschrift nr. 0344/2019, ingediend door M.G. (Poolse nationaliteit), over de 
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vermeende schending van zowel de wet inzake het fokken en reproduceren van 
boerderijdieren als Verordening (EU) nr. 702/2014

Besluit: De commissie AGRI zal kennisnemen van het bovenstaande verzoekschrift en haar 
voorzitter zal de voorzitter van de commissie PETI hiervan op de hoogte 
stellen.

8. OVERIGE STUKKEN TER INFORMATIE

Besluit: Geen maatregelen met betrekking tot de in bijlage IV genoemde documenten.

9. TER INFORMATIE

9.1. Stand van zaken - twee wetenschappelijke adviezen van EFSA over de gezondheid 
en het welzijn van voor de vleesproductie gehouden konijnen in Europa

Volgens informeel ontvangen informatie zal de EFSA binnenkort twee wetenschappelijke 
adviezen over de gezondheid en het welzijn van konijnen in Europa publiceren.

Het eerste advies heeft betrekking op de gezondheid en het welzijn van voor de 
vleesproductie gehouden konijnen. Het tweede advies betreft de bedwelmings- en 
slachtmethoden.

Beknopte achtergrond: Op initiatief van de commissie AGRI heeft het Parlement de 
EFSA in juli 2018 gevraagd een advies op te stellen over de gezondheid en het welzijn 
van konijnen. De EFSA heeft toegezegd om uiterlijk eind december 2019 twee adviezen 
over dit onderwerp uit te brengen. Voor nadere bijzonderheden over de precieze doelen 
van de twee EFSA-adviezen kunt u in uw dossiers een brief van de EFSA aan de 
voorzitter van de AGRI-commissie raadplegen over de vooruitgang die tot april 2019 
werd geboekt bij de voorbereiding van deze adviezen.

Zodra de adviezen zijn gepubliceerd, wordt een vertegenwoordiger van de EFSA 
uitgenodigd om deze tijdens een volgende AGRI-vergadering te presenteren.

***
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BIJLAGE I

VERORDENING INZAKE DE STRATEGISCHE GLB-PLANNEN

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

Ontwerplijst van punten die opnieuw ter discussie kunnen worden gesteld

De schaduwrapporteurs zijn op 27-28 november 2019 bijeengekomen en hebben het 
volgende besluit genomen (zie kolom “Besluit”):

(1) GEDEELDE BEVOEGDHEID VAN 
AGRI/ENVI

(2) EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID VAN AGRI (3) Be-
sluit

(4) Artikel 4, lid 1, onder b), iii) - Definitie
(5) “blijvend weiland”

(6) (7) open

(8) (9) Artikel 4, lid 1, onder d) - Definitie
(10) “actieve landbouwer”/”echte 
landbouwer”

(11) open

(12) Artikel 5, onder b) - Algemene 
doelstellingen
(13) milieu- en klimaatactie

(14)
(15) open

(16) Artikel 6, lid 1, onder d) - Specifieke 
doelstellingen
(17) matiging van klimaatverandering

(18)
(19) open

(20) Artikel 6, lid 1, onder e) - Specifieke 
doelstellingen
(21) duurzame ontwikkeling

(22)
(23) open

(24) Artikel 6, lid 1, onder f) - Specifieke 
doelstellingen
(25) biodiversiteit

(26)
(27) open

(28) Artikel 6, lid 1, onder g) - Specifieke 
doelstellingen
(29) jonge landbouwers

(30)
(31) open

(32) Artikel 6, lid 1, onder h) - Specifieke 
doelstellingen
(33) werkgelegenheid en cohesie

(34)
(35) open

(36) Artikel 6, lid 1, onder i) - Specifieke 
doelstellingen
(37) maatschappelijke verwachtingen inzake 
voedsel en gezondheid

(38)

(39) open

(40) Artikel 11 - Conditionaliteit
(41) Beginsel en toepassingsgebied

(42) (43) open

(44) Artikel 12 - Conditionaliteit
(45) goede landbouw- en milieuconditie

(46) (47) open
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(48) (49) Artikel 141 - rechtstreekse betalingen
(50) Interventietypes

(51) niet 
open

(52) (53) Artikel 15 - rechtstreekse betalingen
(54) Verlaging van betalingen

(55) niet 
open

(56) (57) Artikel 16 - rechtstreekse betalingen - 
ontkoppelde
(58) Minimumvereisten

(59) niet 
open

(60) (61) Artikel 172 - rechtstreekse betalingen - 
basisinkomenssteun voor duurzaamheid
(62) Algemene regels

(63) niet 
open

(64) (65) Artikel 18 - rechtstreekse betalingen - 
basisinkomenssteun voor duurzaamheid
(66) Steunbedrag per hectare

(67) niet 
open

(68) GEDEELDE BEVOEGDHEID VAN 
AGRI/ENVI

(69) EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID VAN AGRI (70)

(71) (72) Artikel 26 - rechtstreekse betalingen
(73) Aanvullende herverdelende 
inkomenssteun voor duurzaamheid

(74) niet 
open

(75) Artikel 28 - rechtstreekse betalingen 
(76) Regelingen voor klimaat en milieu

(77) (78) open

(79) (80) Artikel 29 - gekoppelde rechtstreekse 
betalingen
(81) Algemene regels

(82) niet 
open

(83) Artikel 42, onder c) - Sectorale steun: 
groenten en fruit
(84) Doelstellingen in de sector groenten en 
fruit - O&O

(85)

(86) open

(87) Artikel 42, onder d) - Sectorale steun: 
groenten en fruit
(88) Doelstellingen in de sector groenten en 
fruit - productiemethoden

(89)

(90) open

(91) Artikel 42, onder e) - Sectorale steun: 
groenten en fruit
(92) Doelstellingen in de sector groenten en 
fruit - klimaatverandering

(93)

(94) open

(95) Artikel 42, onder h) - Sectorale steun: 
groenten en fruit
(96) Doelstellingen in de sector groenten en 
fruit - consumptie

(97)

(98) open

(99) Artikel 43 - Sectorale steun: groenten 
en fruit

(101) (102) open

1 AM 1817 op artikel 14 en AM 2472 (tot opneming van artikel 28 bis — Regelingen ter bevordering van het 
concurrentievermogen) zijn correct vastgesteld. De opmerking in de stemlijst (AM 2472 “vervalt indien deel 2 
van 1974 wordt verworpen”) was onjuist en had moeten worden geschrapt. Vanwege tijdsgebrek en het 
enorme aantal amendementen is alleen de stemlijst van de voorzitter gecorrigeerd. 

2 Alleen te bespreken in het pakket met de andere artikelen over rechtstreekse betalingen - geen meerderheid 
om dit artikel opnieuw ter discussie te stellen.
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(100) Interventietypes in de sector groenten 
en fruit
(103) Artikel 51 - Sectorale steun: wijn
(104) Doelstellingen in de wijnsector

(105) (106) open

(107) Artikel 54, lid 4 - Sectorale steun: wijn
(108) Specifieke voorschriften inzake de 
financiële steun van de Unie voor de wijnsector

(109)
(110) open

(111) Artikel 55, lid 1, onder e) - Sectorale 
steun: hop
(112) Doelstellingen en interventietypes in de 
hopsector - productiemethoden

(113)

(114) open

(115) Artikel 55, lid 1, onder f) - Sectorale 
steun: hop
(116) Doelstellingen en interventietypes in de 
hopsector - klimaatverandering

(117)

(118) open

(119) Artikel 56, onder c) - Sectorale steun: 
olijven
(120) Doelstellingen in de sector olijfolie en 
tafelolijven - milieueffecten en klimaat

(121)

(122) open

(123) Artikel 56, onder d) - Sectorale steun: 
olijven
(124) Doelstellingen in de sector olijfolie en 
tafelolijven - kwaliteit

(125)

(126) open

(127) Artikel 59, onder d) - Sectorale steun: 
andere sectoren
(128) Doelstellingen in andere sectoren - 
productiemethoden

(129)

(130) open

(131) Artikel 59, onder e) - Sectorale steun: 
andere sectoren
(132) Doelstellingen in andere sectoren - 
klimaatverandering

(133)

(134) open

(135) Artikel 60 - Sectorale steun: andere 
sectoren
(136) Interventietypes

(137)
(138) open



PV\1196287NL.docx 11/28 PE644.947v01-00

NL

(139) GEDEELDE BEVOEGDHEID VAN 
AGRI/ENVI

(140) EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID VAN AGRI (141)

(142) Artikel 64 - Plattelandsontwikkeling
(143) Interventietypes voor 
plattelandsontwikkeling

(144)
(145) open

(146) Artikel 65 - Plattelandsontwikkeling
(147) Milieu-, klimaat- en andere 
beheersverbintenissen

(148)
(149) open

(150) Artikel 66 - Plattelandsontwikkeling
(151) Natuurlijke beperkingen of andere 
gebiedsspecifieke beperkingen

(152)
(153) open

(154) Artikel 67 - Plattelandsontwikkeling
(155) Gebiedsspecifieke nadelen als gevolg 
van bepaalde verplichte vereisten

(156)
(157) open

(158) (159) Artikel 70 - Plattelandsontwikkeling 
(160) Risicobeheer (161) open

(162) Artikel 71, lid 8 - 
Plattelandsontwikkeling
(163) Samenwerking - steunbeperking

(164)
(165) open

(166) (167) Artikel 86 - Financiële bepalingen
(168) Minimale en maximale financiële 
toewijzingen - andere dan die van artikel 86, lid 2

(169) open

(170) Artikel 86, lid 2 - Financiële bepalingen
(171) Minimale en maximale financiële 
toewijzingen - minimale Elfpo-bijdrage aan het 
strategisch plan

(172)

(173) open

(174) Artikel 87 - Financiële bepalingen
(175) Tracering van klimaatgerelateerde 
uitgaven

(176)
(177) open

(178) (179) Artikel 903 - Financiële bepalingen
(180) Flexibiliteit tussen toewijzingen voor 
rechtstreekse betalingen en Elfpo-toewijzingen

(181) open

(182) Artikel 92 - Strategisch GLB-plan
(183) Meer ambitie met betrekking tot de 
milieu- en klimaatgerelateerde doelstellingen

(184)
(185) open

(186) Artikel 97, lid 2, onder a) - Strategisch 
GLB-plan
(187) Interventiestrategie - overzicht van de 
architectuur op het gebied van milieu en klimaat

(188)

(189) open

(190) Artikel 97, lid 2, onder b) - Strategisch 
GLB-plan
(191) Interventiestrategie - toelichting over de 
architectuur op het gebied van milieu en klimaat

(192)

(193) open

(194) (195) Artikel 106 - Strategisch GLB-plan 
(196) Goedkeuring van het strategisch GLB-
plan

(197) open

(198) (199) Artikel 111, lid 4, onder a) - Coördinatie 
en governance (201) open

3 Aanvankelijk niet opgenomen, open verklaard met de steun van een meerderheid van de fracties.
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(200) Monitoringcomité - advies over ontwerp 
van strategisch plan

(202) Artikel 123 – Monitoring, rapportage en 
evaluatie
(203) Prestatiebonus

(204)
(205) open
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(206) GEDEELDE BEVOEGDHEID VAN 
AGRI/ENVI

(207) EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID VAN AGRI (208)

(209) Artikel 124 – Monitoring, rapportage en 
evaluatie
(210) Toekenning van de prestatiebonus

(211)
(212) open

(213) BIJLAGE I
(214) IMPACT-, RESULTAAT- EN 
OUTPUTINDICATOREN OVEREENKOMSTIG 
ARTIKEL 7

(215)

(216) open

(217) BIJLAGE II
(218) BINNENLANDSE STEUN IN HET KADER 
VAN DE WTO KRACHTENS ARTIKEL 10

(219)
(220) open

(221) BIJLAGE III
(222) REGELS INZAKE CONDITIONALITEIT 
KRACHTENS ARTIKEL 11

(223)
(224) open

(225) (226) BIJLAGE IXa bis (nieuw)4

(227) STEUNBEDRAGEN VOOR BEPAALDE 
INTERVENTIETYPES VOOR 
PLATTELANDSONTWIKKELING

(228) open

(229) BIJLAGE XI
(230) EU-WETGEVING BETREFFENDE MILIEU 
EN KLIMAAT AAN
(231) DE DOELSTELLINGEN WAARVAN DE 
STRATEGISCHE GLB-PLANNEN VAN DE 
LIDSTATEN ZOUDEN MOETEN
(232) BIJDRAGEN KRACHTENS DE ARTIKELEN 
96, 97 en 103

(233)

(234) open

(235) BIJLAGE XII
(236) VERSLAGLEGGING OP BASIS VAN EEN 
KERNREEKS VAN INDICATOREN KRACHTENS
(237) ARTIKEL 128

(238)

(239) open

4 Aanvankelijk niet opgenomen, open verklaard met de steun van een meerderheid van de fracties.
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Horizontale verordening inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het 
GLB

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

2018/0217 (COD)

De schaduwrapporteurs zijn op 26 november 2019 bijeengekomen en hebben het volgende 
besluit genomen:

(240) Thema (241) Artikelen 
(242) Governance 
(243) beheersautoriteit, coördinerende instantie, 
betaalorgaan, certificerende instantie

(244) 7 bis, 8, 9, 10/10 bis en 11 

(245) Prestatiekader 
(246) indicatoren, actieplannen en sancties

(247) 31, 35, 38, 39, 40, 47, 51, 52 en 53
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GMO-VERORDENING

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

Ontwerplijst van punten die opnieuw ter discussie kunnen worden gesteld

De schaduwrapporteurs zijn op 26 november 2019 bijeengekomen en hebben het volgende 
besluit genomen (zie kolom “Besluit”):

Verordening nr. 1308/2013
Artikel 68
Artikel 75
Artikel 93
Artikel 94
Artikel 99, lid 3
Artikel 105
Art. 153, lid 1, onder b)
Artikel 157
Artikel 164
Artikel 164, lid 4
Artikel 166 bis (nieuw)
Artikel 172 bis
Artikel 172 ter
nieuw artikel 206 bis (besloten via de schriftelijke procedure)
Artikel 219 ter (nieuw)
Artikel 220, lid -1
Artikel 222 ter (nieuw)
Artikel 223 (alleen voor markten voor van grondstoffen afgeleide producten)
Bijlage I -
Bijlage VII, nieuw deel 1 bis

Verordening nr. 1151/2012
Artikel 5, lid 1
Artikel 5, lid 2
Artikel 13, lid 1, onder a)
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BIJLAGE II

Mevrouw Dolors Montserrat
Voorzitter
Commissie verzoekschriften
ASP 10E101
Brussel

Ref.:  IPOL-COM-AGRI  D(2019) 

Betreft:  Advies over verzoekschrift nr. 1124/2018 over het welzijn van honingbijen

Geachte mevrouw Montserrat,

Dank voor uw brief van 30 september 2019, waarbij u verzoekschrift nr. 1124/2018 voor 
advies aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling heeft doorgestuurd.

Indieners voeren aan dat honingbijen niet alleen worden bedreigd door het toenemende 
gebruik van chemische stoffen in de landbouw, maar ook door een gebrek aan aandacht voor 
hun welzijn. Zij zijn van mening dat de huidige EU-wetgeving niet voorziet in de 
basisvoedingsbehoeften van de bijen en hun bescherming niet garandeert, anders dan voor 
andere gedomesticeerde dieren. Zij benadrukken dat de imkers de bijen vooral voldoende 
voedsel moeten bieden, aangezien ondervoede bijen meer vatbaar zijn voor ziekten en daarbij 
een verhoogde mortaliteit wordt waargenomen. Indieners achten het noodzakelijk het concept 
“honingbijenwelzijn” in te voeren en financiële steun voor imkers te koppelen aan de 
bescherming van bijen. 

In haar antwoord aan de commissie PETI betreffende dit verzoekschrift heeft de Commissie 
erop gewezen dat het aan de lidstaten is om te besluiten of zij wetgeving op nationaal niveau 
vaststellen inzake het welzijn van bijen, aangezien in dit verband geen EU-wetgeving bestaat. 
In plaats daarvan zijn de EU-maatregelen met betrekking tot de bijenteelt gericht op 
steunmaatregelen voor de bijenteeltsector en op de bevordering van de instandhouding en het 
beheer van bijen, die van essentieel belang zijn om de duurzaamheid van de landbouw te 
waarborgen. De Commissie voerde aan dat het huidige GLB een aantal instrumenten biedt die 
de lidstaten kunnen gebruiken om de bijenteeltsector te ondersteunen en een gunstiger milieu 
voor bijen tot stand te brengen. Door de lidstaten opgezette nationale bijenteeltprogramma’s 
vormen een van die instrumenten. Bovendien draagt de steun in de vorm van rechtstreekse 
betalingen aan landbouwers in het kader van de vergroenende maatregelen van het GLB bij 
tot de duurzaamheid van de bijenteelt. 
Onder verwijzing naar haar voorstel voor het GLB na 2020 heeft de Commissie erop gewezen 
dat de bijenteeltprogramma’s zullen worden opgezet als sectorale interventie die uitdrukkelijk 
betrekking heeft op een of meer specifieke doelstellingen van het GLB, met name die welke 
verband houden met het milieu en het klimaat. De bijenteeltprogramma’s zullen deel gaan 
uitmaken van de strategische plannen die de lidstaten opstellen. Tot besluit, de Commissie 
stelde dat zij niet voornemens is een ander initiatief te nemen met betrekking tot het welzijn 
van honingbijen en dat regelgeving daaromtrent zich derhalve op nationaal niveau situeert.
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De AGRI-coördinatoren hebben tijdens hun vergadering van 4 december 2019 terdege 
kennisgenomen van het verzoekschrift in kwestie. 

De AGRI-commissie heeft meermaals belangstelling getoond voor de gezondheid van 
honingbijen en de uitdagingen voor de bijenteeltsector in de EU. Op basis van de respectieve 
initiatiefverslagen van AGRI heeft het Europees Parlement de afgelopen jaren zijn resolutie 
van 15 november 2011 aangenomen over de gezondheid van honingbijen en de uitdagingen 
van de bijenteeltsector5 en zijn resolutie van 1 maart 2018 inzake vooruitzichten en 
uitdagingen voor de bijenteeltsector in de EU6.

In laatstgenoemde resolutie van 1 maart 2018 wordt een aantal verzoeken aan de Commissie 
gericht, namelijk:

 ervoor te zorgen dat de bijenteelt in toekomstige voorstellen voor het landbouwbeleid 
een prominente plaats krijgt;

 te voorzien in krachtige beleidsinstrumenten en passende financieringsmaatregelen 
voor de bijenteeltsector;  in de resolutie wordt opgeroepen tot een verhoging van 50 % 
van de EU-financiering voor nationale bijenteeltprogramma’s en tot een nieuwe 
steunregeling voor bijenhouders in het GLB na 2020 om te zorgen voor een adequate 
afspiegeling van de ecologische rol van bijen als bestuivers;

 ervoor te zorgen dat in het kader van de financiering van het GLB rekening wordt 
gehouden met bijenvriendelijke werkwijzen, zoals de vaststelling van 
ecologischeaandachtsgebieden;

 maatregelen te nemen om de sterfte van bestuivers zo veel mogelijk te beperken;
 de honingrichtlijn (Richtlijn 2001/110/EG) te wijzigen, om te voorzien in duidelijke 

definities, en strengere regels in te voeren voor de etikettering van honing en andere 
bijenteeltproducten; en

 de harmonisatie te bevorderen van de wetgeving van de lidstaten met betrekking tot 
biologische honingproductie.

Bovendien wordt in paragraaf 18 van de resolutie benadrukt dat biodiversiteit belangrijk is 
voor de gezondheid en het welzijn van bijen, wordt eraan herinnerd dat “bijenteeltgebieden” 
een type ecologischeaandachtsgebied zijn in het kader van de vergroening van het GLB, en 
wordt de Commissie, zaadkwekerijen en landbouwers verzocht teeltprogramma’s te 
bevorderen voor kwalitatief hoogstaande planten met een hoge en bewezen honingdragende 
of stuifmeeldragende capaciteit in de selectiecriteria, met voorkeur voor een maximale 
biologische diversiteit van aan de lokale omstandigheden aangepaste en plaatselijk aanwezige 
soorten en rassen. Interessant is dat in paragraaf 23 de Commissie en de lidstaten wordt 
verzocht maatregelen te treffen ter bevordering van de juridische bescherming van en 
financiële steun voor lokale ecotypen en populaties van honingbijen in de hele EU, onder 
meer door middel van juridisch beschermde gebieden voor inheemse honingbijen.

De resolutie bevatte ook de volgende paragraaf 28 over de aanpak van de kwestie van 
invasieve uitheemse soorten en andere bedreigingen:
“(Het Europees Parlement) constateert dat gezonde bijen beter bestand zijn tegen parasieten, 
ziekten en predatie; begrijpt dat bepaalde invasieve uitheemse soorten zoals de Varroa 

5  https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0493+0+DOC+XML+V0//NL
6  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0057_NL.html
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destructor, de kleine kastkever (Aethina tumida), de Aziatische hoornaar (een soort die zeer 
agressief is naar andere insecten toe) en Amerikaans vuilbroed, alsmede bepaalde 
ziekteverwekkers zoals nosemose, belangrijke oorzaken van bijensterfte zijn en ernstige 
economische schade berokkenen aan de bijenhouders; bevestigt zijn steun aan het door het 
Parlement gestarte proefproject betreffende het teelt- en selectieprogramma voor onderzoek 
naar de weerstand tegen Varroa; verzoekt de Commissie en de lidstaten steun te verlenen aan 
toegepast onderzoek in de hele EU door middel van effectieve fokprogramma’s voor het 
produceren van bijensoorten die bestand zijn tegen invasieve soorten en ziekten en die over de 
eigenschap “Varroagevoelige hygiëne” (varroa-sensitive hygiene, VGH) beschikken; gezien 
het risico dat sommige invasieve uitheemse soorten, zoals de Varroa destructor, resistentie 
tegen bepaalde geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik kunnen ontwikkelen, spoort 
(het) de lidstaten ertoe aan jaarlijks tests uit te voeren om de resistentie te bepalen van mijten 
tegen verschillende actieve stoffen in geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik; (het) 
stelt voor de verplichte bestrijding van Varroa op EU-niveau te behouden.”. 

In haar vervolgdocument in antwoord op de resolutie van het Parlement heeft de Commissie 
geconcludeerd dat zij het eens is met veel van de in de resolutie verwoorde ideeën en dat zij 
om die reden in de meeste gevallen al actie heeft ondernomen met betrekking tot de specifieke 
verzoeken, en wees zij erop dat uit de resolutie duidelijk de politieke steun bleek voor het 
waarborgen van de steun voor de bijenteeltsector in de toekomst.

Binnen het wetgevingspakket voor het GLB na 2020 dat de Commissie in 2018 heeft 
ingediend, bevat het voorstel voor een verordening betreffende de strategische GLB-plannen 
een afdeling over de bijenteeltsector. In overweging 35 van het voorstel van de Commissie 
staat dat de op het niveau van de Unie vast te stellen brede interventietypes betrekking moeten 
blijven hebben op de sector producten van de bijenteelt, terwijl in overweging 36 staat dat de 
bijenteeltsector een van de twee sectoren is waarin moet worden doorgegaan met het 
toekennen van financiële steun van de Unie “zodat niet wordt geraakt aan de verwezenlijking 
van de aanvullende doelstellingen die specifiek zijn voor deze interventietypes”.

Het op 2 april 2019 door de commissie AGRI goedgekeurde verslag7 over het voorstel voor 
een 
verordening betreffende de strategische GLB-plannen bevat een aanzienlijk aantal 
amendementen om de ondersteuning voor de bijenteeltsector, met inbegrip van de 
bijengezondheid, te verbeteren. De door AGRI vastgestelde amendementen hebben onder 
meer betrekking op de volgende interventietypes (de door AGRI voorgestelde wijzigingen in 
de tekst van de Commissie zijn hieronder in vet aangegeven):

 technische bijstand voor bijenhouders en bijenhoudersorganisaties, met inbegrip van 
de bevordering van goede praktijken, voorlichting en publiciteit en basis- en 
vervolgopleidingen (amendement 313);

 het opzetten en/of ontwikkelen van nationale netwerken ten behoeve van de 
bijengezondheid (amendement 315);

 acties om nationale, regionale of lokale laboratoria te ondersteunen bij de analyse van 
producten van de bijenteelt, verliezen van bijenkolonies of afnemende productiviteit 
en stoffen die mogelijk toxisch zijn voor bijen (amendement 316);

 acties om het bestaande aantal bijenpopulaties in stand te houden of te doen 
toenemen (amendement 317);

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

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_NL.html
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 acties ter bevordering van de genetische diversiteit (amendement 327);
 maatregelen ter ondersteuning van jonge of nieuwe bijenhouders 

(amendement 328).

Bovendien wordt met amendement 329 beoogd de financiële steun van de Unie voor de 
interventies in de bijenteeltsector te verhogen tot ten hoogste 75 % van de uitgaven (het 
maximum dat in het voorstel van de Commissie is vastgesteld, is 50 %).

Toch moet worden benadrukt dat het AGRI-verslag niet het formele standpunt van het 
Parlement vormt, aangezien het verslag tijdens de vorige zittingsperiode van het Parlement is 
goedgekeurd en daarom nog wordt besproken in de nieuw gekozen AGRI-commissie voordat 
het ter goedkeuring aan de plenaire vergadering wordt voorgelegd.

Bovendien heeft het Parlement onlangs, op 21 oktober 2019, een resolutie aangenomen over 
de beoordeling van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op bijen. In deze resolutie 
heeft het Parlement bezwaar gemaakt tegen de aanneming van de ontwerpverordening van de 
Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 546/2011 en de Commissie verzocht een 
nieuwe verordening voor te leggen waarin rekening wordt gehouden met de meest recente 
wetenschappelijke en technische kennis over dit onderwerp, met inbegrip van het risico van 
chronische toxiciteit voor bijen en de effecten van pesticiden op andere bestuivers8.

De AGRI-coördinatoren zullen tijdens de gehele wetgevingsprocedure met betrekking tot het 
GLB na 2020 ernstig rekening houden met de verzoeken van indieners met betrekking tot 
bijengezondheid en de problemen in verband met het welzijn van honingbijen als gevolg van 
illegale praktijken, aangezien zij zich sterk bewust zijn van de essentiële rol van de 
bijenteeltsector bij het behoud van de biodiversiteit en de voedselproductie in de Unie. 

Hoogachtend,

Norbert LINS

8 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0149_NL.pdf
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BIJLAGE III
Mevrouw Dolors Montserrat
Voorzitter
Commissie verzoekschriften
ASP 10E101
Brussel

Ref.:  IPOL-COM-AGRI  D(2019) 

Betreft:  Advies over verzoekschrift nr. 0315/2019 over de noodzaak tot intrekking van 
artikel 17 van Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van 
voedselinformatie aan consumenten

Geachte mevrouw Montserrat,

De Commissie verzoekschriften heeft het verzoekschrift in kwestie bij brief van 23 oktober 
2019 voor advies doorgestuurd aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

Indiener vestigt de aandacht op de beperkingen die het Europees Parlement heeft voorgesteld 
om te voorkomen dat producenten van vegetarische en veganistische levensmiddelen termen 
gebruiken die gewoonlijk worden gebruikt om vlees te beschrijven. Indiener wijst erop dat er 
geen enkel bewijs is voor verwarring bij de consument in de Europese Unie met betrekking 
tot de benamingen van deze producten en is sterk gekant tegen de vooronderstelling dat dit het 
geval zou zijn. Indiener is van mening dat de voorgestelde beperkingen duidelijk 
aanstootgevend zijn voor vegetarische/veganistische consumenten en een belemmering 
vormen voor personen die proberen hun inname van plantaardige producten te verhogen.

De AGRI-coördinatoren hebben tijdens hun vergadering van 4 december 2019 terdege 
kennisgenomen van het verzoekschrift in kwestie.

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) van het Europees Parlement 
heeft de door indiener bedoelde beperkingen voorgesteld in haar verslag over het voorstel van 
de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten (Integrale-GMO-
verordening) en tot wijziging van een aantal andere verordeningen. Dit verslag werd op 
1 april 2019 goedgekeurd in de commissie AGRI en maakte deel uit van een groep van drie 
door AGRI goedgekeurde verslagen over het door de Commissie ingediende 
wetgevingspakket inzake het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020. 

Het amendement in kwestie (amendement 165 van het verslag) heeft tot doel de reikwijdte 
van de benamingen die voor vleesproducten en vleesbereidingen worden gebruikt en die 
onder artikel 17 van Verordening (EU) nr. 1169/2011 vallen, te beperken tot producten die 
vlees bevatten. Ik wil erop wijzen dat de rapporteur die het amendement in kwestie heeft 
voorgesteld (de heer Eric Andrieu, S&D/FR) dit heeft gedaan met het oog op de bescherming 
van de termen en benamingen met betrekking tot vlees en dat hij voorts van mening is dat dit 
merken voor vegetariërs en/of veganisten de mogelijkheid biedt om hun eigen terminologie 
op de markt te ontwikkelen.
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In dit verband wil ik ook verwijzen naar het arrest van het Europees Hof van Justitie van 
14 juni 2017 in zaak C-422/16 (“TofuTown”), waarin de restrictieve interpretatie van de 
relevante bepalingen van de GMO-verordening wordt bevestigd. Het Hof heeft geoordeeld dat 
zuivelbenamingen in de Unie alleen mogen worden gebruikt voor het in de handel brengen 
van zuivelproducten wanneer de definitie van melk voldoet aan de voorschriften van deel III, 
punt 1 van bijlage VII bij de GMO-verordening. Het heeft onder meer gesteld dat onder 
“melk” uitsluitend het product wordt verstaan dat normaal door de melkklieren wordt 
afgescheiden en bij één of meer melkbeurten is verkregen. Het onderliggende beginsel is dat 
zuivelbenamingen uitsluitend zijn voorbehouden aan producten van dierlijke oorsprong en 
niet mogen worden gebruikt voor andere producten, ook niet als deze benamingen worden 
verduidelijkt door het gebruik van beschrijvende aanvullingen die wijzen op de plantaardige 
oorsprong van het betrokken product, tenzij dat product in bijlage 1 bij Besluit 2010/791/EU 
van de Commissie is opgenomen in de relevante taal. Het Hof heeft ook geconcludeerd dat 
een dergelijke interpretatie van de wetgeving ter zake niet in strijd is met het 
evenredigheidsbeginsel, noch met het beginsel van gelijke behandeling.

Toch moet worden benadrukt dat het AGRI-verslag van 1 april 2019, met inbegrip van het 
amendement in kwestie, nog niet het formele standpunt van het Parlement vormt, aangezien 
het verslag tijdens de vorige zittingsperiode van het Parlement is goedgekeurd en daarom nog 
wordt besproken in de nieuw gekozen AGRI-commissie voordat het ter goedkeuring aan de 
plenaire vergadering wordt voorgelegd. De tekst die in de plenaire vergadering zal worden 
goedgekeurd, zal het standpunt in eerste lezing van het Parlement vormen. 

De commissie AGRI zal in de volgende stap van het wetgevingsproces zeker rekening houden 
met de door indiener geuite punten van zorg.

Hoogachtend,

Norbert LINS
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BIJLAGE IV

8.1. Lijst van recente verzoeken van commissies om initiatiefverslagen 

8.2. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - De weg effenen 
voor ambitieuzere langetermijndoelstellingen - Voortgangsverslag 2019 over 
klimaatactie in de EU
COM(2019) 559 final - SWD(2019) 396 final

 
8.3. Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt dat namens de 

Europese Unie moet worden ingenomen in de Algemene Raad van de 
Wereldhandelsorganisatie
COM(2019) 563 final - 2019/0245(NLE)

8.4. Aanbeveling voor een besluit van de Raad houdende machtiging om onderhandelingen 
te openen tot wijziging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992
COM(2019) 595 final

8.5. Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten 
van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten
COM(2019) 596 final - 2019/0264(NLE)

8.6. Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten
COM(2019) 599 final - 2019/0265(NLE)

8.7. Besluit (EU) 2019/… van de Raad, genomen in onderlinge overeenstemming met de 
verkozen voorzitter van de Commissie van …, tot vaststelling van de lijst van de 
overige personen die de Raad voorstelt tot lid van de Commissie te benoemen, en tot 
intrekking en vervanging van Besluit (EU) 2019/1393
12763/19

8.8. Besluit van de Raad tot vaststelling van het standpunt dat namens de Unie in het 
bestuursorgaan van het Internationaal Verdrag inzake plantgenetische hulpbronnen 
voor voeding en landbouw moet worden ingenomen ten aanzien van bepaalde 
voorstellen die tijdens zijn achtste zitting ter goedkeuring worden voorgelegd 
13057/19 LIMITE9

8.9. Besluit (EU) 2019/… van de Raad van … over het namens de Europese Unie in de 
Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie in te nemen standpunt ten aanzien 
van de aanneming van een besluit over de toetsing van het memorandum van 
overeenstemming betreffende de bepalingen voor het beheer van tariefcontingenten 
voor landbouwproducten (“het memorandum van overeenstemming 
tariefcontingenten”)

9 Het document kan op afspraak worden geraadpleegd in de kantoren van het AGRI-secretariaat. 

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
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13662/19

8.10. Comité van de Regio’s (CvdR) - Advies over betere communicatie voor het 
cohesiebeleid
COTER-VI/053

8.11. Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) - Bijdrage aan het werkprogramma 
van de Europese Commissie voor 2020 

8.12. Advies van nationaal parlement betreffende de evaluatie van handelsnormen 
(Verordening nr. 1308/2013)
- Bayerischer Landtag

8.13. Ayuntamiento de Benabarre - motie met betrekking tot vee

8.14. Ayuntamiento de Conil de la Frontera - motie met betrekking tot de dreiging door de 
VS met invoerrechten op Andalusische producten

5 december 2019, 10.30 - 13.00 uur

Gezamenlijke vergadering van AGRI/PETI/ENVI

11. Openbare hoorzitting over de heropleving van de wolvenpopulatie in de EU

Sprekers: Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Echegaray Fernández (Ecologistas en Acción), 
Stanislav Bergant (Organic Farmers Association en 50 andere ngo’s), Stanilav Bergant 
(Organic Farmers Association, Slovenië), Luigi Boitani (Europees initiatief voor grote 
roofdieren van IUCN/SSC), Geneviève Carbone (onderzoeker in de etnozoölogie en de 
ethologie), Michal Wiezik, Tilly Metz, Ulrike Müller, Susanna Ceccardi, Anne Sander, Franc 
Bogovič, Simone Schmiedtbauer, Peter Jahr, Margrete Auken, Eleonora Evi, Marco Cipriani 
(DG ENV), Arie Trouwborst (Tilburg University), Ilpo Kojola (Instituut voor natuurlijke 
hulpbronnen, Finland), 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 (Instituut voor natuuronderzoek, Noorwegen), 
Michèle Boudoin (COPA-Cogeca), Jacques Blanc (Comité van de Regio’s), Irène Tolleret, 
Bronis Ropė

12. Rondvraag

Geen opmerkingen.

13. Volgende vergaderingen

• 6 januari 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)
• 22 januari 2020, 9.00 -12.30 uur en 14.30 -18.30 uur
• 23 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

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
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3244337_en
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De vergadering wordt om 13.07 uur gesloten.
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