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Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

AGRI_PV(2019)1204_1

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 4 decembrie 2019, 9.00-12.30 și 14.30-18.30, 

și 5 decembrie 2019, 9.00-13.00

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă miercuri, 4 decembrie 2019, la ora 9.08, fiind prezidată de Norbert 
Lins (președinte).

1. Adoptarea ordinii de zi AGRI_OJ(2019)1204_1

Ordinea de zi a fost adoptată.

2. Comunicări ale președinției
Președintele a informat deputații cu privire la faptul că reuniunea AGRI din 6 ianuarie 2020 
este anulată.

3. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Comisia Europeană
AGRI/9/01029

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

Raportor pentru aviz: Attila Ara-Kovács

Examinarea proiectului de aviz

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

4. Politica în domeniul concurenței - raport anual 2019
AGRI/9/01633

2019/2131(INI) PA – PE643.188v01-00
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Raportoare pentru aviz: Isabel Carvalhais

Examinarea proiectului de aviz

Au intervenit: 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. Instituirea programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, 
inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene

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

Raportor: Brando Benifei

Raport privind negocierile în curs, prezentat de raportoarea AGRI, Simone Schmiedtbauer 
(PPE)

Au intervenit: Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Reuniunea a fost suspendată la ora 10.00 și a fost urmată de o reuniune a coordonatorilor, cu 
ușile închise.

* * *

6. Reuniune a coordonatorilor

Coordonatorii s-au reunit cu ușile închise. Deciziile lor au fost aprobate de către comisie joi, 5 
decembrie 2019.

* * *

Reuniunea a fost reluată la ora 14.39, fiind prezidată de Norbert Lins (președinte).

7. Disciplina financiară începând cu exercițiul financiar 2021 și Regulamentul (UE) 
nr. 1307/2013 în ceea ce privește flexibilitatea dintre piloni în anul calendaristic 
2020

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

Schimb de opinii

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

8. Audiere publică pe tema „Reforma politicii agricole comune”

Au intervenit: Norbert Lins, Seb Dance (DG ENV), Harald Grethe (Universitatea Humboldt 
din Berlin), Saara Kankaanrinta (Fundația Baltic Sea Action Group), 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 
(Asociația Agricolă din Republica Cehă), 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 (Comitetul Regiunilor), Michael Niejarhr (DG AGRI)

Reuniunea a fost suspendată la ora 18.37 și reluată joi, 5 decembrie 2019, la ora 9.11, fiind 
prezidată de Norbert Lins (președinte).

9. Prezentarea unui studiu pe tema „Ocuparea forței de muncă în agricultura UE:  
provocări actuale și oportunități viitoare”. Prezentare de Ambre Maucorps și 
Bernd Schuh (OIR GmbH, Austria).  Studiu solicitat de Comisia AGRI, comandat 
și gestionat de Departamentul tematic B

Au intervenit: Norbert Lins, Bernd Schuh (OIR, GmbH, Austria), Ambre Maucorps (OIR, 
GmbH, Austria), 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. Aprobarea recomandărilor formulate de coordonatorii Comisiei AGRI

1. SCHIMB DE OPINII CU RAPORTORII REFERITOR LA PROPUNERILE 
LEGISLATIVE PRIVIND PAC – URMĂTOARELE ETAPE

Decizie: a fost confirmată lista de puncte/articole care urmează să fie redeschise, astfel 
cum sunt prezentate în anexa I.

Raportorul și raportorii din umbră au primit mandatul de a continua să 
lucreze pentru a obține un consens cât mai larg cu privire la lista de 
puncte/articole, în vederea depunerii de către grupurile politice a unor 
amendamente în plen.
În ceea ce privește procedura:
- raportorul Comisiei ENVI va fi în continuare invitat la reuniunile 
raportorilor din umbră pentru Regulamentul privind planurile strategice și se 
vor aplica aceleași norme ca în cazul trilogurilor;
- raportorii din umbră de la Comisia ENVI pot participa la reuniunile 
raportorilor din umbră pentru Regulamentul privind planurile strategice doar 
în calitate de observatori. 

Coordonatorii au confirmat intenția de a urmări adoptarea în plen în iunie 2020.

2. ATRIBUIREA AVIZELOR

2.1. Raportul INI al Comisiei ENVI referitor la intensificarea acțiunii UE pentru 
protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial COM(2019)0352 

Decizie: Comisia AGRI va elabora un aviz. 
Avizul se atribuie Grupului S&D pentru 1 punct.

file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0352
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2.2. Raportul legislativ INI al Comisiei ENVI referitor la un cadru juridic al UE pentru 
stoparea și inversarea defrișărilor provocate de UE la nivel mondial

Decizie: Comisia AGRI va elabora un aviz și va solicita statutul de comisie asociată.
Avizul se atribuie Grupului Verts/ALE pentru 1 punct.

2.3. Raportul INI al Comisiei EMPL referitor la impactul normelor UE asupra liberei 
circulații a lucrătorilor și a serviciilor: mobilitatea forței de muncă în interiorul UE ca 
instrument de corelare a nevoilor și competențelor de pe piața forței de muncă

Decizie: Comisia AGRI va elabora un aviz. 
Avizul se atribuie Grupului ECR pentru 1 punct.

2.4. Raportul INI al Comisiei EMPL referitor la „îmbătrânirea unui continent bătrân - 
posibilități și provocări legate de politica privind îmbătrânirea după 2020”

Decizie: Comisia AGRI va elabora un aviz. 
Avizul se atribuie Grupului GUE pentru 1 punct.

3. RAPOARTE DIN PROPRIE INIȚIATIVĂ (INI)

3.1. Rapoarte INI pe 2020

Decizie: următorul raport INI va fi înaintat Conferinței președinților de comisie pentru 
autorizare:

- Rolul vital al agricultorilor din UE în dezvoltarea componentei agricole a 
strategiei „De la fermă la consumator”

3.2. Solicitarea INTA privind un raport INI referitor la importanța alimentelor și a 
agriculturii în acordurile comerciale internaționale

Decizie: se amână.

3.3. Raportul de punere în aplicare referitor la bunăstarea animalelor

Decizie: comandarea unui studiu al EPRS în vederea elaborării unui raport de punere în 
aplicare. 

4. AUDIERI ȘI MISIUNI 

4.1. Misiunea Comisiei AGRI în Spania (prima jumătate a anului 2020)

Decizie: misiunea Comisiei AGRI în Spania va vizita regiunea Extremadura (24-26 februarie 
2020)

4.2. Audiere publică a comisiilor PETI și AGRI pe tema „Modalități de tratare corectă și 
echitabilă a fermierilor în Europa”.

Decizie: organizarea în comun a audierii publice menționate mai sus cu Comisia PETI

5. CERERI PRIVIND INCLUDEREA UNOR PUNCTE PE ORDINILE DE ZI ALE 
VIITOARELOR REUNIUNI ALE COMISIEI

5.1. Propunere din partea Secretariatului – invitarea unui reprezentant al Comisiei (DG 
AGRI) pentru a realiza o prezentare privind Acordul privind indicațiile geografice UE-
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China încheiat recent

Decizie: se invită un reprezentant al Comisiei (DG AGRI) la o reuniune viitoare a Comisiei 
AGRI pentru a prezenta deputaților cele mai recente informații referitoare la 
Acordul privind indicațiile geografice UE-China

5.2. Cerere din partea Misiunii Australiei pe lângă UE de a organiza un schimb de opinii 
cu ministrul australian al agriculturii la reuniunea Comisiei AGRI din 22 ianuarie 
2020

Decizie: se organizează un schimb de opinii cu ministrul australian al agriculturii la 22 
ianuarie 

5.3. Cerere din partea lui Paolo De Castro (S&D, IT) – Schimb de opinii privind situația 
importurilor de orez Japonica în UE

Decizie: se invită un reprezentant al Comisiei (DG AGRI) la o reuniune viitoare a Comisiei 
AGRI pentru a prezenta situația actuală

5.4. Cerere din partea Grupului PPE – Schimb de opinii privind pesta porcină africană

Decizie: se invită un reprezentant al Comisiei (DG SANTE) la o reuniune viitoare a Comisiei 
AGRI pentru a prezenta situația actuală a pestei porcine africane

5.5. Actul delegat privind promovarea

Decizie: se invită un reprezentant al Comisiei (DG AGRI) pentru a informa deputații cu 
privire la evoluțiile recente.

6. DECIZII DIVERSE

6.1. Schimb de opinii cu agențiile de plăți privind impactul punerii în aplicare a noului 
model de performanță

Decizie: vor fi invitate următoarele patru agenții de plăți:
Germania, Portugalia, Polonia și Italia (Veneto)

6.2. Numirea raportorilor permanenți pentru diferite chestiuni de comitologie

Decizie: se menține actualul sistem de control al actelor delegate și de punere în aplicare din 
cea de-a 8-a legislatură.

Grupurile politice sunt invitate să informeze Secretariatul cu privire la 
numirea noilor raportori permanenți.

6.3. Organizarea unei întâlniri între coordonatorii AGRI și membrii Curții de Conturi 
Europene (Camera I)

Decizie: se organizează o întâlnire între coordonatorii AGRI și membrii Curții de Conturi 
Europene (Camera I)

6.4. Strategia actualizată în domeniul bioeconomiei „O bioeconomie durabilă pentru 
Europa: consolidarea legăturilor dintre economie, societate și mediu”

Decizie: AGRI va pregăti o întrebare cu solicitare de răspuns oral privind strategia 
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actualizată în domeniul bioeconomiei

6.5. Conferința privind viitorul Europei – contribuția AGRI

Decizie: Comisia AGRI va numi un raportor permanent pentru a urmări evoluțiile pe această 
temă.
Grupul Renew Europe și-a exprimat interesul.

6.6. Programul de cercetare al Comisiei AGRI pentru prima jumătate a anului 2020

Decizie: Comisia AGRI va comanda următoarele două proiecte de cercetare de la 
Departamentul tematic B (Poldep B), care să fie efectuate în prima jumătate a 
anului 2020:
– „Pactul ecologic și PAC: implicațiile politice ale adaptării practicilor 
agricole și conservarea resurselor naturale ale UE”
- „Provocări și oportunități pentru abandonarea terenurilor agricole după 
2020”

6.7. Cereri din partea Curții de Conturi: contribuția AGRI la programul de lucru al CCE 
pentru 2021

Decizie: grupurile politice sunt invitate să transmită Secretariatului contribuțiile la 
programul de lucru al CCE pentru 2021 până la 10 ianuarie 2020, ora 12.00

7. PETIȚII 

7.1. Petiția nr. 1124/2018, adresată de D. S., de cetățenie poloneză, însoțită de două 
semnături, privind bunăstarea albinelor melifere

7.2. Petiția nr. 0315/2019, adresată de O.T., de cetățenie britanică, privind necesitatea 
revocării articolului 17 din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind informarea 
consumatorilor cu privire la produsele alimentare

Decizie: proiectele de aviz referitoare la petițiile menționate anterior în forma prezentată în 
anexele II și III au fost aprobate.

7.3. Petiția nr. 0344/2019, adresată de M.G., de cetățenie poloneză, privind presupusa 
încălcare a Legii privind creșterea și reproducerea animalelor de fermă și a Regulamentului 
(UE) nr. 702/2014 al Comisiei

Decizie: Comisia AGRI va lua act de petiția menționată anterior, iar președintele Comisiei 
AGRI o va informa pe președinta Comisiei PETI în acest sens

8. ALTE DOCUMENTE PRIMITE SPRE INFORMARE

Decizie: nu se întreprinde nicio acțiune în legătură cu niciunul dintre documentele 
cuprinse în anexa IV.

9. SPRE INFORMARE

9.1. Situația actuală – Două avize științifice ale EFSA privind sănătatea și bunăstarea 
iepurilor crescuți pentru producția de carne în Europa

Conform unor informații primite informal, EFSA va publica în curând două avize 
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științifice privind sănătatea și bunăstarea iepurilor în Europa.

Primul aviz se referă la sănătatea și bunăstarea iepurilor crescuți pentru producția de 
carne. Al doilea aviz se referă la metodele de asomare și sacrificare.

Context succint: la inițiativa Comisiei AGRI, Parlamentul a mandatat EFSA, în iulie 
2018, să pregătească un aviz privind sănătatea și bunăstarea iepurilor. EFSA a promis 
să emită două avize pe această temă până la sfârșitul lunii decembrie 2019. Pentru mai 
multe detalii privind obiectivele exacte ale celor două avize ale EFSA, veți găsi în 
dosarele dumneavoastră o scrisoare din partea EFSA prin care președintele AGRI este 
informat, în aprilie 2019, cu privire la progresele realizate până la acea dată în 
pregătirea acestor avize.

De îndată ce vor fi publicate avizele, un reprezentant al EFSA va fi invitat să le prezinte 
la o reuniune viitoare a Comisiei AGRI.

***
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ANEXA I

REGULAMENTUL PRIVIND PLANURILE STRATEGICE

COM(2018)0392 – SEC(2018)0305 – SWD(2018)0301
2018/0216(COD)

Proiect de listă a punctelor care urmează să fie redeschise

Raportorii din umbră s-au întrunit la 27-28 noiembrie 2019 și au luat următoarea decizie 
(coloana „Decizie”):

(1) COMPETENȚĂ PARTAJATĂ AGRI/ENVI (2) COMPETENȚĂ EXCLUSIVĂ AGRI (3)
Deci

zie
(4) Articolul 4 alineatul (1) litera (b) 
punctul (iii) – Definiție
(5) „pășuni permanente”

(6) (7)
Desc

his
(8) (9) Articolul 4 alineatul (1) litera (d) – 

Definiție
(10) „fermieri activi”/„fermieri veritabili”

(11)
Desc

his
(12) Articolul 5 alineatul (1) litera (b) – 
Obiective generale
(13) Acțiunile în domeniul mediului și climei

(14) (15)
Desc

his
(16) Articolul 6 alineatul (1) litera (d) – 
Obiective specifice
(17) Atenuarea schimbărilor climatice

(18) (19)
Desc

his
(20) Articolul 6 alineatul (1) litera (e) – 
Obiective specifice
(21) Dezvoltarea sustenabilă

(22) (23)
Desc

his
(24) Articolul 6 alineatul (1) litera (f) – 
Obiective specifice
(25) Biodiversitate

(26) (27)
Desc

his
(28) Articolul 6 alineatul (1) litera (g) – 
Obiective specifice
(29) Tinerii fermieri

(30) (31)
Desc

his
(32) Articolul 6 alineatul (1) litera (h) – 
Obiective specifice
(33) Ocuparea forței de muncă și coeziunea

(34) (35)
Desc

his
(36) Articolul 6 alineatul (1) litera (i) – 
Obiective specifice
(37) Exigențele societale referitoare la hrană 
și sănătate

(38) (39)
Desc

his

(40) Articolul 11 – Condiționalitate
(41) Principiu și domeniu de aplicare

(42) (43)
Desc

his
(44) Articolul 12 – Condiționalitate
(45) GAEC

(46) (47)
Desc

his
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(48) (49) Articolul 141 – Plățile directe
(50) Tipuri de intervenții

(51) Nu 
este deschis

(52) (53) Articolul 15 – Plățile directe
(54) Reducerea plăților

(55) Nu 
este deschis

(56) (57) Articolul 16 – Plățile directe – decuplate
(58) Cerințe minime

(59) Nu 
este deschis

(60) (61) Articolul 172 - Plățile directe - BISS 
(sprijinul de bază pentru venit)
(62) Norme generale

(63) Nu 
este deschis

(64) (65) Articolul 18 – Plățile directe – BISS 
(sprijinul de bază pentru venit)
(66) Cuantumul sprijinului per hectar

(67) Nu 
este deschis

(68) COMPETENȚĂ PARTAJATĂ AGRI/ENVI (69) COMPETENȚĂ EXCLUSIVĂ AGRI (70)
(71) (72) Articolul 26 – Plățile directe

(73) Sprijinul redistributiv complementar 
pentru venit în scopul sustenabilității

(74) Nu 
este deschis

(75) Articolul 28 – Plățile directe 
(76) Scheme pentru climă și mediu

(77) (78)
Desc

his
(79) (80) Articolul 29 – Plățile directe cuplate

(81) Norme generale
(82) Nu 

este deschis
(83) Articolul 42 litera (c) – Sprijinul 
sectorial: F&L (fructe și legume)
(84) Obiectivele în sectorul F&L – cercetare și 
dezvoltare

(85) (86)
Desc

his

(87) Articolul 42 litera (d) – Sprijinul 
sectorial: F&L (fructe și legume)
(88) Obiectivele în sectorul F&L – metode de 
producție

(89) (90)
Desc

his

(91) Articolul 42 litera (e) – Sprijinul 
sectorial: F&L (fructe și legume)
(92) Obiectivele în sectorul F&L – schimbările 
climatice

(93) (94)
Desc

his

(95) Articolul 42 litera (h) – Sprijinul 
sectorial: F&L (fructe și legume)
(96) Obiectivele în sectorul F&L – consumul

(97) (98)
Desc

his
(99) Articolul 43 – Sprijinul sectorial: F&L 
(fructe și legume)
(100) Tipurile de intervenție din sectorul 
fructelor și legumelor

(101) (102)
Desc

his

1 AM 1817 la articolul 14 și AM 2472 (crearea articolului 28a — Sisteme de stimulare a competitivității) au fost 
adoptate corect. Comentariul de pe lista de vot (AM 2472 „este caduc dacă 1974 partea a doua este respins”) 
era greșit și ar fi trebuit șters. Din cauza lipsei de timp și a numărului mare de amendamente, a fost corectată 
doar lista de vot a președintelui. 

2 De discutat doar în pachetul cu celelalte articole privind plățile directe – nu există o majoritate pentru 
redeschiderea acestui articol
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(103) Articolul 51 – Sprijinul sectorial: Vinul
(104) Obiectivele în sectorul vitivinicol

(105) (106)
Desc

his
(107) Articolul 54 alineatul (4) – Sprijinul 
sectorial: Vinul
(108) Norme specifice privind asistența 
financiară acordată de Uniune sectorului 
vitivinicol

(109)
(110)

Desc
his

(111) Articolul 55 litera (e) – Sprijinul 
sectorial: Hameiul
(112) Obiectivele și tipurile de intervenții în 
sectorul hameiului – metode de producție

(113) (114)
Desc

his

(115) Articolul 55 litera (f) – Sprijinul 
sectorial: Hameiul
(116) Obiectivele și tipurile de intervenții în 
sectorul hameiului – schimbările climatice

(117) (118)
Desc

his

(119) Articolul 56 litera (c) – Sprijinul 
sectorial: Măslinele
(120) Obiectivele în sectorul uleiului de 
măsline și al măslinelor de masă – impactul 
asupra mediului și clima

(121)
(122)

Desc
his

(123) Articolul 56 litera (d) – Sprijinul 
sectorial: Măslinele
(124) Obiectivele în sectorul uleiului de 
măsline și al măslinelor de masă – calitatea

(125) (126)
Desc

his

(127) Articolul 59 litera (d) – Sprijinul 
sectorial: Alte sectoare
(128) Obiectivele în alte sectoare – metode de 
producție

(129) (130)
Desc

his

(131) Articolul 59 litera (e) – Sprijinul 
sectorial: Alte sectoare
(132) Obiectivele în alte sectoare – 
schimbările climatice

(133) (134)
Desc

his

(135) Articolul 60 – Sprijinul sectorial: Alte 
sectoare
(136) Tipuri de intervenții

(137) (138)
Desc

his
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(139) COMPETENȚĂ PARTAJATĂ AGRI/ENVI (140) COMPETENȚĂ EXCLUSIVĂ AGRI (141)
(142) Articolul 64 – Dezvoltarea rurală
(143) Tipuri de intervenții pentru dezvoltarea 
rurală

(144) (145)
Desc

his
(146) Articolul 65 – Dezvoltarea rurală
(147) Angajamente în materie de mediu și 
climă și alte angajamente în materie de 
gestionare

(148) (149)
Desc

his

(150) Articolul 66 – Dezvoltarea rurală
(151) Constrângeri naturale sau alte 
constrângeri specifice anumitor zone

(152) (153)
Desc

his
(154) Articolul 67 – Dezvoltarea rurală
(155) Dezavantaje specifice anumitor zone, 
generate de anumite cerințe obligatorii

(156) (157)
Desc

his
(158) (159) Articolul 70 – Dezvoltarea rurală 

(160) Gestionarea riscurilor
(161)

Desc
his

(162) Articolul 71 alineatul (8) – Dezvoltarea 
rurală
(163) Cooperare – limitarea sprijinului

(164) (165)
Desc

his
(166) (167) Articolul 86 – Dispoziții financiare

(168) Alocări financiare minime și maxime - 
altele decât la articolul 86 alineatul (2)

(169)
Desc

his
(170) Articolul 86 alineatul (2) – Dispoziții 
financiare
(171) Alocări financiare minime și maxime – 
contribuția minimă a FEADR la planurile 
strategice

(172)
(173)

Desc
his

(174) Articolul 87 – Dispoziții financiare
(175) Urmărirea cheltuielilor legate de 
schimbările climatice

(176) (177)
Desc

his
(178) (179) Articolul 903 – Dispoziții financiare

(180) Flexibilitate între alocările pentru plăți 
directe și alocările FEADR

(181)
Desc

his
(182) Articolul 92 -–Planul strategic PAC
(183) Un nivel sporit de ambiție în ceea ce 
privește obiectivele în materie de mediu și climă

(184) (185)
Desc

his
(186) Articolul 97 alineatul (2) litera (a) – 
Planul strategic PAC
(187) Strategia de intervenție – o perspectivă 
de ansamblu asupra structurii de mediu și climă

(188) (189)
Desc

his

(190) Articolul 97 alineatul (2) litera (b) – 
Planul strategic PAC
(191) Strategia de intervenție – o explicație a 
structurii de mediu și climă

(192) (193)
Desc

his

(194) (195) Articolul 106 – Planul strategic PAC 
(196) Aprobarea planului strategic PAC

(197)
Desc

his

3 Nu a fost inclus inițial; declarat deschis cu sprijinul majorității grupurilor
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(198) (199) Articolul 111 alineatul (4) litera (a) – 
Coordonare și guvernanță
(200) Comitetul de monitorizare – aviz privind 
planul strategic PAC

(201)
Desc

his

(202) Articolul 123 – Monitorizare, raportare 
și evaluare
(203) Bonus de performanță

(204) (205)
Desc

his
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(206) COMPETENȚĂ PARTAJATĂ AGRI/ENVI (207) COMPETENȚĂ EXCLUSIVĂ AGRI (208)
(209) Articolul 124 – Monitorizare, raportare 
și evaluare
(210) Acordarea bonusului de performanță

(211) (212)
Desc

his
(213) ANEXA I
(214) INDICATORI DE IMPACT, DE REZULTAT ȘI 
DE REALIZARE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 7

(215) (216)
Desc

his
(217) ANEXA II
(218) SPRIJIN INTERN CONFORM OMC, ÎN 
TEMEIUL ARTICOLULUI 10

(219) (220)
Desc

his
(221) ANEXA III
(222) NORME PRIVIND CONDIȚIONALITATEA, 
ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 11

(223) (224)
Desc

his
(225) (226) ANEXA IXaa (nouă)4

(227) CUANTUMURILE DE SPRIJIN PENTRU 
ANUMITE TIPURI DE INTERVENȚII ÎN FAVOAREA 
DEZVOLTĂRII RURALE

(228)
Desc

his

(229) ANEXA XI
(230) LEGISLAȚIA UE PRIVIND MEDIUL ȘI 
SCHIMBĂRILE CLIMATICE LA
(231) ALE CĂREI OBIECTIVE AR TREBUI 
PLANURILE STRATEGICE PAC ALE STATELOR 
MEMBRE
(232) SĂ CONTRIBUIE ÎN TEMEIUL 
ARTICOLELOR 96, 97 ȘI 103

(233)

(234)
Desc

his

(235) ANEXA XII
(236) RAPORTAREA BAZATĂ PE SETUL DE 
BAZĂ DE INDICATORI
(237) ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 128

(238) (239)
Desc

his

4 Nu a fost inclus inițial; declarat deschis cu sprijinul majorității grupurilor
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Regulamentul orizontal privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC

COM(2018)0393 - SWD(2018)0301 - SEC(2018)0305

2018/0217 (COD)

Raportorii din umbră s-au întrunit la 26 noiembrie 2019 și au luat următoarea decizie:

(240) Aspect tratat (241) Articole 
(242) Guvernanța 
(243) autoritatea de management, organismul de 
coordonare, agenția de plăți, organismul de certificare

(244) 7a, 8, 9, 10/10a și 11 

(245) Cadrul de performanță 
(246) indicatori, planuri de acțiune și sancțiuni

(247) 31, 35, 38, 39, 40, 47, 51, 52 și 53
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REGULAMENTUL PRIVIND OCP

COM(2018)0394 - 2018/0218(COD)

Proiect de listă a punctelor care urmează să fie redeschise

Raportorii din umbră s-au întrunit la 26 noiembrie 2019 și au luat următoarea decizie 
(coloana „Decizie”):

Reg. 1308/2013
Articolul 68
Articolul 75
Articolul 93
Articolul 94
Articolul 99 alineatul (3)
Articolul 105
Articolul 153 - 1b
Articolul 157
Articolul 164
Articolul 164 alineatul (4)
Articolul 166a (nou)
Articolul 172a
Articolul 172b
articolul 206a (hotărât prin procedură scrisă)
Articolul 219b (nou)
Articolul 220-1
Articolul 222b (nou)
Articolul 223 (numai pentru piețele derivate din piețele de materii prime)
Anexa I -
Anexa VII (nouă) partea 1a

Reg. 1151/2012
Articolul 5 alineatul (1)
Articolul 5 alineatul (2)
Articolul 13 litera (a)
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ANEXA II

Dna Dolors Montserrat
Președintă
Comisia pentru petiții
ASP 10E101
Bruxelles

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

Subiect:  Aviz referitor la petiția nr. 1124/2018 privind bunăstarea albinelor melifere

Stimată doamnă Montserrat,

Vă mulțumesc pentru scrisoarea din 30 septembrie 2019, prin care ați transmis petiția nr. 
1124/2018 Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală în vederea obținerii unui aviz.

Petiționarii susțin că printre riscurile pentru albinele melifere nu se numără numai 
chimicalizarea agriculturii, ci și lipsa atenției acordate bunăstării lor. Petiționarii consideră că 
legislația actuală a UE nu garantează satisfacerea nevoilor nutriționale de bază ale albinelor 
sau protecția lor, ca în cazul altor animale domestice. Ei subliniază că apicultorii ar trebui, în 
primul rând, să le asigure albinelor hrană suficientă, deoarece albinele subnutrite sunt mai 
predispuse la a contracta boli și la o mortalitate crescută. Petiționarii consideră că este necesar 
să se introducă conceptul de bunăstare a albinelor și să se coreleze sprijinul financiar pentru 
apicultori cu protecția albinelor. 

În răspunsul său adresat Comisiei PETI cu privire la această petiție, Comisia a subliniat că 
este de competența statelor membre să decidă dacă legiferează la nivel național cu privire la 
bunăstarea albinelor, întrucât nu există astfel de legislație la nivelul UE; în schimb, măsurile 
Uniunii legate de apicultură se concentrează pe măsuri de sprijin pentru sectorul apicol și pe 
promovarea conservării și gestionării albinelor, care sunt vitale pentru a asigura 
sustenabilitatea agriculturii. Comisia menționează că actuala PAC oferă o serie de instrumente 
pe care le pot folosi statele membre pentru a sprijini sectorul apicol și pentru a crea un mediu 
mai favorabil pentru albine; un astfel de instrument este reprezentat de programele apicole 
naționale instituite de statele membre. În plus, sprijinul acordat prin plăți directe fermierilor 
prin intermediul „măsurilor de înverzire” din cadrul PAC contribuie la sustenabilitatea 
apiculturii. 
Referindu-se la propunerea sa privind PAC de după 2020, Comisia a subliniat că programele 
apicole vor fi concepute ca o intervenție sectorială, legată în mod explicit de unul sau mai 
multe obiective specifice ale PAC, în special de cele privind mediul și clima. Programele 
apicole vor face parte din planurile strategice care urmează să fie pregătite de statele membre. 
În concluzie, Comisia a declarat că nu intenționează să ia nicio altă inițiativă în ceea ce 
privește bunăstarea albinelor și că astfel de norme pot fi prevăzute, prin urmare, la nivel 
național.

În cadrul reuniunii din 4 decembrie 2019, coordonatorii Comisiei AGRI au luat act de petiția 
în cauză. 
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Comisia AGRI și-a exprimat în repetate rânduri interesul față de sănătatea albinelor și 
problemele cu care se confruntă sectorul apicol din UE. Pe baza rapoartelor din proprie 
inițiativă respective ale Comisiei AGRI, Parlamentul European a adoptat, în ultimii ani, 
Rezoluția din 15 noiembrie 2011 referitoare la sănătatea albinelor și provocările pentru 
sectorul apicol5 și Rezoluția din 1 martie 2018 referitoare la perspectivele și provocările 
pentru sectorul apicol din UE6.

Ultima rezoluție, din 1 martie 2018, a adresat Comisiei o serie de solicitări, și anume:
 să asigure scoaterea în evidență a apiculturii în viitoarele propuneri de politică 

agricolă;
 să ofere instrumente de politică puternice și măsuri de finanțare adecvate pentru 

sectorul apicol;  rezoluția solicita o creștere cu 50 % a finanțării UE pentru programele 
apicole naționale și un nou sistem de sprijin pentru apicultori pentru PAC după 2020, 
pentru a reflecta în mod adecvat rolul ecologic al albinelor în calitate de polenizatori;

 să se asigure că finanțarea din cadrul PAC ține seama de practicile benefice pentru 
albine, cum ar fi crearea de zone de interes ecologic;

 să ia măsuri care să vizeze reducerea la minimum a mortalității polenizatorilor;
 să modifice Directiva privind mierea (Directiva 2001/110/CE) pentru a oferi definiții 

clare și pentru a introduce norme mai stricte privind etichetarea mierii și a altor 
produse apicole;

 să promoveze o armonizare a legislației statelor membre privind producția de miere 
ecologică.

În plus, punctul 18 din rezoluție subliniază importanța biodiversității pentru sănătatea și 
bunăstarea albinelor; amintește că suprafețele apicole sunt un tip de zonă de interes ecologic 
în cadrul înverzirii PAC; de asemenea, invită Comisia, amelioratorii de semințe și agricultorii 
să promoveze programele de calitate de ameliorare a plantelor care conțin în criteriile lor de 
selecție o înaltă capacitate meliferă sau poliniferă demonstrată, acordând preferință unei 
diversități biologice maxime a unor specii și varietăți adaptate la nivel local și din surse 
locale. Este interesant că, la punctul 23, Parlamentul invită Comisia și statele membre să 
instituie măsuri de creștere a protecției juridice și a sprijinului financiar pentru ecotipurile și 
populațiile locale de albine melifere din întreaga UE, inclusiv prin intermediul zonelor de 
conservare a albinelor melifere endemice protejate în mod legal la nivel local.

Rezoluția include și următorul punct 28 privind găsirea de soluții pentru problema speciilor 
alogene invazive și a altor amenințări:
„[Parlamentul European] constată că o albină sănătoasă are mai multe șanse să reziste la 
paraziți, boală și dăunători; consideră că unele specii alogene invazive precum Varroa 
destructor, gândacul mic de stup (Aethina tumida), viespea asiatică (o specie extrem de 
agresivă cu celelalte insecte) și loca americană, ca și anumiți patogeni cum ar fi nosemosa, 
sunt câteva dintre principalele cauze ale mortalității albinelor și cauzează prejudicii 
economice grave apicultorilor; își reafirmă sprijinul față de proiectul-pilot inițiat de Parlament 
privind programul de ameliorare și selecție pentru cercetările privind rezistența la Varroa; 
invită Comisia și statele membre să sprijine cercetarea aplicată la nivelul UE prin intermediul 

5 https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0493+0+DOC+XML+V0//RO
6 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0057_RO.html
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unor programe de ameliorare eficace, care să producă specii de albine rezistente la speciile 
invazive și la boli și care să posede trăsătura comportamentală VSH (varroa-sensitive hygiene 
- comportament igienic sensibil la Varroa); având în vedere riscul ca anumite specii străine 
invazive, cum ar fi Varroa destructor, să poată dezvolta rezistență la unele medicamente de uz 
veterinar, încurajează statele membre să efectueze teste anuale privind nivelul de rezistență a 
acarienilor la diversele substanțe active utilizate în medicamentele de uz veterinar; propune 
menținerea obligativității combaterii Varroa la nivelul UE;”. 

În documentul său privind acțiunile ca răspuns la rezoluția Parlamentului, Comisia a 
concluzionat că împărtășește multe dintre ideile exprimate în rezoluție, motiv pentru care, în 
majoritatea cazurilor, a luat deja măsuri în legătură cu solicitările specifice și a subliniat că 
rezoluția a arătat clar susținerea politică pentru asigurarea unui sprijin în viitor pentru sectorul 
apicol.

Pachetul legislativ prezentat de Comisie în 2018 privind PAC după 2020 prevede o secțiune 
referitoare la sectorul apicol în propunerea de regulament privind planurile strategice PAC. 
Considerentul 35 din propunerea Comisiei prevede că sectorul apicol ar trebui să rămână unul 
dintre sectoarele acoperite de tipurile generale de intervenții care urmează să fie stabilite la 
nivelul Uniunii, iar considerentul 36 prevede că apicultura urmează să fie unul dintre cele 
două sectoare în care ar trebui să se acorde în continuare asistență financiară din partea 
Uniunii; această măsură se adoptă „pentru a nu fi subminată îndeplinirea obiectivelor 
suplimentare specifice acestor tipuri de intervenții”.

Raportul adoptat de Comisia AGRI la 2 aprilie 20197 referitor la propunerea 
de regulament privind planurile strategice PAC include un număr semnificativ de 
amendamente menite să îmbunătățească sprijinul pentru sectorul apicol, inclusiv pentru 
sănătatea albinelor. Printre tipurile de intervenții vizate de amendamentele adoptate în cadrul 
Comisiei AGRI se numără următoarele (modificările propuse de AGRI la textul Comisiei sunt 
marcate cu caractere aldine):

 asistență tehnică pentru apicultori și pentru organizațiile de apicultori, inclusiv 
promovarea bunelor practici, informarea și publicitatea, precum și educația și 
formarea de bază și continuă (amendamentul 313);

 înființarea și/sau dezvoltarea rețelelor naționale pentru sănătatea albinelor 
(amendamentul 315);

 acțiuni de sprijinire a laboratoarelor naționale, regionale sau locale de analiză a 
produselor apicole, a pierderilor de albine sau a scăderii productivității, precum și a 
substanțelor cu potențial toxic pentru albine (amendamentul 316);

 acțiuni de conservare sau de creștere a numărului existent de populații de albine 
(amendamentul 317);

 acțiuni de consolidare a diversității genetice (amendamentul 327);
 măsuri de sprijinire a apicultorilor tineri sau a noilor apicultori (amendamentul 

328).

În plus, amendamentul 329 urmărește creșterea asistenței financiare din partea Uniunii pentru 
intervenții în sectorul apicol la maximum 75 % din cheltuieli (procentul maxim prevăzut în 
propunerea Comisiei este de 50 %).

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

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0200_RO.html
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Cu toate acestea, ar trebui subliniat că raportul Comisiei AGRI nu reprezintă poziția oficială a 
Parlamentului, întrucât raportul a fost adoptat în legislatura anterioară și, prin urmare, este 
discutat în Comisia AGRI nou-aleasă, înainte de a fi depus în vederea adoptării în plen.

În plus, Parlamentul a adoptat recent, la 21 octombrie 2019, o rezoluție privind evaluarea 
impactului produselor de protecție a plantelor asupra albinelor. În această rezoluție, 
Parlamentul s-a opus adoptării proiectului de regulament al Comisiei de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 546/2011 și a invitat Comisia să prezinte un nou regulament care să 
țină seama de cele mai recente cunoștințe științifice și tehnice legate de acest aspect, inclusiv 
de riscul de toxicitate cronică pentru albine și de efectele pesticidelor asupra altor 
polenizatori8.

Coordonatorii Comisiei AGRI vor ține seama în mod serios, pe parcursul procedurii 
legislative privind PAC de după 2020, de solicitările petiționarilor în legătură cu problemele 
legate de sănătatea albinelor și de bunăstarea albinelor melifere, cauzate de practici abuzive, 
întrucât sunt total conștienți de rolul esențial al sectorului apicol în conservarea biodiversității 
și a producției de alimente în Uniune. 

Cu stimă,

Norbert LINS

8 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0149_RO.pdf
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ANEXA III
Dna Dolors Montserrat
Președintă
Comisia pentru petiții
ASP 10E101
Bruxelles

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

Subiect:  Aviz referitor la petiția nr. 0315/2019 privind necesitatea revocării 
articolului 17 din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor 
cu privire la produsele alimentare

Stimată doamnă Montserrat,

Prin scrisoarea din 23 octombrie 2019, Comisia pentru petiții a transmis această petiție 
Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, în vederea obținerii unui aviz.

Petiționarul atrage atenția asupra restricțiilor propuse de Parlamentul European pentru a 
împiedica producătorii de alimente vegetariene și vegane să folosească terminologia utilizată 
de obicei pentru a descrie carnea. Petiționarul remarcă faptul că nu este nicio dovadă că ar 
exista confuzie în rândul consumatorilor cu privire la denumirea acestor produse în Uniunea 
Europeană și se opune ferm premisei că ar exista această situație. Petiționarul consideră că 
restricțiile propuse sunt evident ofensatoare pentru consumatorii vegetarieni/vegani și pun 
piedici persoanelor care încearcă să își sporească consumul de produse pe bază de plante.

Coordonatorii Comisiei AGRI au luat act de această petiție în cadrul reuniunii lor din 4 
decembrie 2019.

Restricțiile menționate de petiționar au fost propuse de Comisia pentru agricultură și 
dezvoltare rurală a Parlamentului European (AGRI) în raportul său referitor la propunerea 
Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări 
comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul privind OCP unică) și de modificare a 
unei serii de alte regulamente. Raportul, adoptat în Comisia AGRI la 1 aprilie 2019, a fost 
unul din cele trei rapoarte adoptate de AGRI în legătură cu pachetul legislativ prezentat de 
Comisie privind politică agricolă comună de după 2020. 

Amendamentul în cauză (amendamentul 165 din raport) vizează limitarea domeniului de 
aplicare al denumirilor utilizate pentru produsele din carne și preparatele din carne în temeiul 
articolului 17 din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 exclusiv la produsele care conțin carne. 
Aș dori să subliniez că raportorul care a propus modificarea în cauză (dl Eric Andrieu 
S&D/FR) a avut drept obiectiv protejarea termenilor și denumirilor legate de carne și a 
considerat, de asemenea, că astfel se oferă mărcilor de produse vegetariene și/sau vegane 
posibilitatea să își stabilească propria terminologie pe piață.

Cu această ocazie, aș dori, de asemenea, să fac trimitere la hotărârea definitivă pronunțată de 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene la 14 iunie 2017 în cauza C-422/16 („TofuTown”), care 
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a confirmat interpretarea restrictivă a dispozițiilor relevante din Regulamentul privind OCP. 
Curtea a hotărât că termenii specifici produselor lactate pot fi folosiți în Uniune numai pentru 
comercializarea produselor lactate, definiția laptelui respectând cerințele prevăzute la punctul 
1 partea III din anexa VII la Regulamentul privind OCP. Curtea a afirmat, printre altele, că 
„laptele” înseamnă exclusiv secreția mamară normală, obținută prin una sau mai multe 
mulgeri. Principiul de bază este că denumirile produselor lactate sunt rezervate exclusiv 
produselor de origine animală și nu pot fi utilizate pentru niciun alt produs, chiar dacă 
termenii respectivi sunt clarificați prin folosirea unor termeni descriptivi care indică originea 
vegetală a produsului în cauză, cu excepția cazului în care produsul este menționat în limba 
relevantă în anexa 1 la Decizia 2010/791/UE a Comisiei. De asemenea, Curtea a concluzionat 
că o astfel de interpretare a legislației relevante nu intră în conflict cu principiul 
proporționalității sau cu principiul egalității de tratament.

Ar trebui, cu toate acestea, subliniat că raportul Comisiei AGRI din 1 aprilie 2019, inclusiv 
amendamentul în cauză, nu reprezintă încă poziția oficială a Parlamentului, întrucât raportul a 
fost adoptat în legislatura anterioară și, prin urmare, este discutat în Comisia AGRI nou-
aleasă, înainte de a fi depus în vederea adoptării în plen. Textul care va fi adoptat în plen va 
constitui poziția Parlamentului în primă lectură. 

Comisia AGRI va ține, cu siguranță, seama de preocupările exprimate de petiționar în 
următoarea etapă a procesului legislativ.

Cu stimă,

Norbert LINS
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ANEXA IV

8.1. Lista cererilor recente ale comisiilor privind rapoarte INI 

8.2. Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Acțiuni pregătitoare 
pentru sporirea nivelului de ambiție pe termen lung - Raport intermediar privind 
politicile climatice ale UE în 2019
COM(2019)0559 - SWD(2019)0396

 
8.3. Propunere de decizie a Consiliului privind poziția care urmează să fie adoptată în 

numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului General al Organizației Mondiale a 
Comerțului
COM(2019)0563 - 2019/0245 (NLE)

8.4. Recomandare de decizie a Consiliului de autorizare a începerii negocierilor în vederea 
modificării Acordului internațional din 1992 privind zahărul
COM(2019)0595

8.5. Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
1388/2013 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare 
autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale
COM(2019)0596 - 2019/0264 (NLE)

8.6. Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal 
comun pentru anumite produse agricole și industriale
COM(2019)0599 - 2019/0265 (NLE)

8.7. Decizia (UE) 2019/... a Consiliului adoptată de comun acord cu președinta aleasă a 
Comisiei, de adoptare a listei celorlalte persoane pe care le propune Consiliul pentru a 
fi numite membri ai Comisiei, și de abrogare și înlocuire a Deciziei (UE) 2019/1393
12763/19

8.8. Decizia Consiliului de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele 
Uniunii în cadrul Organismului director al Tratatului internațional privind resursele 
fitogenetice pentru alimentație și agricultură în ceea ce privește anumite propuneri 
prezentate spre adoptare în timpul celei de a opta sesiuni a acestuia 
13057/19 LIMITE9

8.9. Decizia (UE) 2019/... a Consiliului din ... privind poziția care urmează să fie adoptată 
în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului General al Organizației Mondiale a 
Comerțului în ceea ce privește adoptarea unei decizii cu privire la reexaminarea 
Înțelegerii privind dispozițiile referitoare la administrarea contingentelor tarifare 
pentru produsele agricole („Înțelegerea privind contingentele tarifare”)
13662/19

9 Documentul poate fi consultat în birourile Secretariatului Comisiei AGRI, cu programare. 

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
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8.10. Comitetul Regiunilor (CoR) - Aviz pe tema „O mai bună comunicare în ceea ce 
privește politica de coeziune”
COTER-VI/053

8.11. Comitetul Economic și Social European (CESE) - Contribuția la programul de lucru al 
Comisiei pentru 2020 

8.12. Aviz al unui parlament național privind evaluarea standardelor de comercializare 
(Regulamentul nr. 1308/2013)
- Bayerischer Landtag (Parlamentul landului Bavaria)

8.13. Ayuntamiento de Benabarre (Consiliul local din Benabarre) - Propunere privind 
efectivele de animale

8.14. Ayuntamiento de Conil de la Frontera (Consiliul local din Conil de la Frontera) - 
Propunere referitoare la amenințarea SUA privind impunerea de tarife asupra 
produselor din Andaluzia

5 decembrie 2019, 10.30-13.00

Reuniune comună a Comisiilor AGRI, PETI și ENVI

11. Audiere publică privind „Reevaluarea populației de lupi din UE”

Au intervenit: Anja Hazekamp, Tatjana Ždanoka, Echegaray Fernández (Ecologistas en 
Acción), Stanislav Bergant (Asociația fermierilor ecologici și alte 50 de ONG-uri), Stanilav 
Bergant (Asociația fermierilor ecologici, Slovenia), Luigi Boitani (IUCN/SSC - Inițiativa 
privind animalele carnivore mari pentru Europa), Geneviève Carbone (cercetătoare în 
domeniul etnozoologiei și etologiei), 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 (Universitatea din Tilburg), Ilpo 
Kojola (Institutul pentru resurse naturale, Finlanda), 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 (Institutul pentru cercetarea 
naturii, Norvegia), Michèle Boudoin (COPA-COGECA), Jacques Blanc (Comitetul 
Regiunilor), Irène Tolleret, Bronis Ropė

12. Chestiuni diverse

Nu au existat.

13. Reuniuni următoare

• 6 ianuarie 2020, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)
• 22 ianuarie 2020, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30
• 23 ianuarie 2020, 9.00-12.30 (Bruxelles)

https://www.eesc.europa.eu/ro/node/74305
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3244337_ro
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Reuniunea a fost închisă la ora 13.07.
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