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Európai Parlament
2019-2024

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

AGRI_PV(2020)0526_1

JEGYZŐKÖNYV
a 2020. május 26-án, 10.00–12.00 és 18.00–18.45 között tartott ülésről

BRÜSSZEL 

az AGRI bizottság tagjai, a Tanács és a Bizottság távoli részvételével

Az ülést 2020. május 26-án, kedden, 10.04-kor Norbert Lins (elnök) elnökletével nyitják meg.

1. A napirend elfogadása AGRI_OJ(2020)0526_1

A napirendtervezetet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

Nincsenek.

*** Távszavazási eljárás ***

3. Az EU szerepe a világ erdőinek védelmében és helyreállításában
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

A vélemény előadója:
Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Illetékes:

ENVI* – Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 Módosítások elfogadása
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*** Távszavazási eljárás vége ***

4. Eszmecsere Wolfgang Burtscherrel, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Főigazgatóság (AGRI) főigazgatójával

Felszólalók: Norbert Lins, Wolfgang Burtscher (DG AGRI), Herbert Dorfmann, Paolo 
De Castro, Ulrike Müller, Ivan David, Martin Häusling, Zbigniew Kuźmiuk, Luke 
Ming Flanagan, Anne Sander, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara Aguilera, Mazaly 
Aguilar, Jan Huitema, Simone Schmiedtbauer, Eric Andrieu, Mairead McGuinness, 
Isabel Carvalhais, Daniel Buda, Mara Bizzotto, Irène Tolleret, Hidvéghi Balázs

Az ülést 11.20-kor berekesztik, majd ezt követi a koordinátorok ülése zárt ajtók mögött.

* * *

5. Koordinátorok ülése

A koordinátorok zárt ülést tartanak. A határozatokat 2020. május 26-án, kedden elfogadja a 
bizottság.

* * *

Az ülést 18.04-kor folytatják Norbert Lins (elnök) elnökletével.

6. Az elnök közleményei
A szavazás eredményének bejelentése
A távszavazási eljárás megnyitása a módosított véleményről szóló zárószavazásra 

vonatkozóan

*** Távszavazási eljárás ***

7. Az EU szerepe a világ erdőinek védelmében és helyreállításában
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

A vélemény előadója:
Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Illetékes:

ENVI* – Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 Véleménytervezet elfogadása

Határozat: A módosított véleménytervezetet elfogadják: 31 mellette, 13 ellene, 4 
tartózkodás

*** Távszavazási eljárás vége ***

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai 
Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben nyújtandó támogatásokra 
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vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések
AGRI/9/01803
***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Előadó:
Elsi Katainen (Renew)

Illetékes:
AGRI

Vélemények:
DEVE  Határozat: nincs vélemény
BUDG  Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT  Határozat: nincs vélemény
ENVI  Határozat: nincs vélemény
REGI  Herbert Dorfmann (PPE) AD – PE646.963v04-00

 Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (az eljárási szabályzat 74. cikkének (3) 
bekezdése)

Határozat: Jelentés a bizottságnak

Felszólalók: Norbert Lins, Elsi Katainen, Bronis Ropė, Clara Aguilera, Petri Sarvamaa, 
Álvaro Amaro, Daniel Buda

9. Az AGRI-koordinátorok 2020. május 26-i ülésén megfogalmazott ajánlások 
jóváhagyása

1. AZ ELŐADÓKKAL VALÓ ESZMECSERE A KAP-RA VONATKOZÓ 
JOGALKOTÁSI JAVASLATOKKAL KAPCSOLATBAN – A KÖVETKEZŐ 
LÉPÉSEK 

Eredmény: A KAP-előadók röviden ismertették a koordinátorokkal a dossziéjukkal 
kapcsolatos eddigi eredményeket, hogy a 2020. októberi plenáris ülésen 
szavazni lehessen azokról.

2. JELENTÉSEK KIOSZTÁSA

2.1. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA): a Covid19-járványra válaszul 
az EMVA keretében nyújtandó rendkívüli ideiglenes támogatásra irányuló egyedi 
intézkedések – 2020/0075(COD)   

Határozat: Lins úr lesz az előadó, az ügyet sürgősségi eljárás keretében kell tárgyalni, és 
továbbra is fenn kell tartani a kapcsolatokat a plenáris ülés elé terjesztendő 
módosításokat érintő megállapodásra törekedve.

2.2. Az Ukrajnában a gabonavetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi 
ellenőrzések egyenértékűsége és az Ukrajnában termesztett gabonavetőmagok 
egyenértékűsége – 2020/0053(COD)

Határozat: A jelentést a GUE képviselőcsoporthoz utalják, 3 pontért.
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3. VÉLEMÉNYEK KIOSZTÁSA

3.1. DEVE – Az Afrikára vonatkozó új uniós stratégia – partnerség a fenntartható és 
befogadó fejlődésért – 2020/2041(INI)

Határozat: A véleményt a GUE képviselőcsoporthoz utalják, 1 pontért.

3.2. ITRE – Az európai kkv-kra vonatkozó új stratégia

Határozat: A véleményt az S&D képviselőcsoporthoz utalják, 1 pontért.

3.3. ITRE – Az európai adatstratégia

Határozat: A véleményt a PPE képviselőcsoporthoz utalják, 1 pontért.

4. 2 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS MEGVITATÁSA

Eredmény: Sander asszony tájékoztatja a koordinátorokat a gyümölcsökről, zöldségekről és 
borokról szóló 2 felhatalmazáson alapuló jogi aktus jelenlegi állásáról.
A koordinátorok úgy határoznak, hogy továbbra is nyomást gyakorolnak a 
Bizottságra, hogy választ kapjanak a levelekre; közben pedig a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal kapcsolatos kifogásolási eljárást indítanak (amelyet 2020. 
április 30-án fogadtak el), az 1308/2013/EU rendelet 219. cikke alapján, attól 
függően, hogy a Bizottság kész-e javítani a felhatalmazáson alapuló jogi aktuson. 
A koordinátorok abban is megállapodnak, hogy az 1308/2013/EU rendelet 53. 
cikke alapján – Sander asszony kérésének megfelelően — megkezdik a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogásról való korai lemondáson 
alapuló eljárást (2020. május 4-én fogadták el).

5. A SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSEK NAPIRENDJÉRE TŰZENDŐ NAPIRENDI 
PONTOKRA VONATKOZÓ KÉRELMEK 

AZ ÜLÉSEK NAPIRENDJEI

5.1. Az AGRI parlamentközi bizottsági ülésének elnapolása 

Határozat: A koordinátorok úgy határoznak, hogy a rendezvényt 2021-re halasztják.

5.2. JRC-tanulmány – Kiskereskedelmi szövetségek a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási 
láncban

Határozat: A koordinátorok úgy határoznak, hogy ezt a pontot az AGRI bizottság nyári 
szünet utáni egyik ülésének napirendjére veszik fel.

6. EGYÉB TÁJÉKOZTATÁSI CÉLÚ DOKUMENTUMOK

Határozat: Az I. mellékletben említett dokumentumokkal kapcsolatban nincs intézkedés.

7. TÁJÉKOZTATÁSI CÉLÚ PONTOK
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7.1. Strukturált párbeszéd a Bizottsággal

A Parlament és a Bizottság között minden évben strukturált párbeszédre kerül sor a két 
intézmény közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás IV. mellékletével összhangban. E 
strukturált párbeszéd keretében a bizottságok eszmecserét folytatnak az illetékes biztossal 
(biztosokkal) a Bizottság jelenlegi munkaprogramja végrehajtásának állásáról, valamint a 
következő évi bizottsági munkaprogramban tükröződő prioritásokról.

A Bizottsági Elnökök Értekezlete által júniusban az Elnökök Értekezlete elé terjesztett és a 
júliusban elfogadandó vonatkozó európai parlamenti állásfoglalás alapjául szolgáló 
„összefoglaló jelentés” elkészítése céljából a bizottságoknak be kell számolniuk ezen 
eszmecserék eredményéről, és tájékoztatást kell adniuk néhány olyan jelentős jogalkotási 
célkitűzésről, amelyet a Bizottság 2021. évi munkaprogramjában figyelembe kívánnak venni 
(legfeljebb 10 kulcsfontosságú üzenet).

Tekintettel a koronavírus terjedéséből eredő, ülésekre és bizottsági tevékenységekre 
vonatkozó korlátozásokra, a Bizottsági Elnökök Értekezlete kivételesen megállapodott abban, 
hogy ebben az évben a bizottságok írásban is eszmecserét folytathatnak a biztosokkal. A 
kivételes helyzetre való tekintettel az AGRI bizottság elnöke úgy határozott, hogy ezúttal az 
írásbeli eljárást alkalmazza.

Annak érdekében, hogy a bizottságok megfelelően mérlegelni tudják a biztosoktól kapott 
írásbeli válaszokat, többek között a Bizottsági Elnökök Értekezlete április 23-i ülésén Maroš 
Šefčovič alelnök által megerősített 2020. évi bizottsági munkaprogram tervezett 
módosításának fényében, a bizottságok észrevételeinek a Bizottsági Elnökök Értekezlete 
elnöke részére történő megküldésének határidejét június 2-ig meghosszabbítják (eredetileg a 
határidőt május 20-ra tűzték ki).

Az AGRI bizottság esetében a hozzájárulásnak tartalmaznia kell mind az AGRI, mind a 
SANTE bizottság kulcsfontosságú üzeneteit (legfeljebb 10 kulcsfontosságú üzenet küldése a 
Bizottságnak kérelmek, emlékeztetők, elégedettség kifejezése, sajnálat kifejezése formájában). 
A titkárság a két biztostól kapott válaszok alapján szövegtervezetet készített az AGRI bizottság 
hozzájárulásával, amelyet eljuttattak a csoportoknak. A végleges tervezetet a politikai 
tanácsadók és a titkárság közötti e-mail-váltás útján fogadták el.

A koordinátorok a II. mellékletben találják az AGRI bizottság tájékoztató jellegű 
hozzájárulását, amelyet június 2-ig megküldenek a Bizottsági Elnökök Értekezletének.

7.2. Az AGRI bizottság aktualizált ülésnaptára

A koordinátorok a III. mellékletben megtalálták az AGRI bizottság aktualizált 2020. évi 
ülésnaptárát, amely az AGRI bizottság esetleges júniusi és júliusi üléseit is magában foglalja.

7.3. Új mérőszámok

Annak érdekében, hogy az igazgatás egészében hatékony és következetes módon lehessen mérni 
a teljesítményt, a főtitkár projektirányítási irodája (PMO) elindította a mérőszámok gyűjtését 
az EP igazgatásának valamennyi osztályán, az ügyfélelégedettség és a termelékenység 
mérésével. Ezeknek a mutatóknak lehetővé kell tenniük a főtitkár és a vezetőség számára, hogy 
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felmérjék a stratégiai célok elérése felé tett előrelépéseket, és feltárják a közép- és hosszú távú 
teljesítménytendenciákat. 

A termelékenységi mérőszámok havi gyűjtése a januári adatok benyújtásával kezdődött, és a 
következő hónap 15. napjáig megküldendő havi adatokkal folytatódik. Amennyiben lehetséges, 
a gyűjtést a PMO automatizálja a meglévő adatbázisokhoz (pl. az ITER-ből vagy az AT4AM-
ból származó bizottsági titkárságok mennyiségi adataihoz) való kapcsolódás révén. Azon 
adatok esetében, amelyek – technikai okokból – ilyen automatizált módon nem továbbíthatók, 
az egységek egy erre a célra szolgáló interfészen keresztül kódolják azokat. Az ügyfelek 
elégedettségét az elvégzett szolgáltatások négy dimenziójára vonatkozó kérdésekből álló 
felmérések révén is mérik: minőség, idő, együttműködés és innováció.

8. EGYÉB KÉRDÉSEK

8.1. A DG AGRI és a DG SANTE főigazgatóinak ismertetője „a termelőtől a fogyasztóig” 
stratégiáról

Eredmény: A koordinátorok úgy határoznak, hogy felkérik a DG AGRI és a DG SANTE 
főigazgatóit, hogy az AGRI bizottság június 11-i ülésén ismertessék „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégiát.

***

I. MELLÉKLET

6.1. Az olasz parlament közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben nyújtandó 
támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezésekről

6.2. A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek a 
Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség,
Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség, az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó 
Ügynökség, az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség, a Kutatási 
Végrehajtó Ügynökség és az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége 
értékeléséről – COM(2020)184, SWD(2020)73, SWD(2020)74, SWD(2020)75, 
SWD(2020)76, SWD(2020)77, SWD(2020)78..

6.3. Proposta di risoluzione sull'istituzione di un fondo specifico per il finanziamento e il 
supporto al settore vitivinicolo europeo in seguito alle perdite causate dalla crisi della 
Covid-19 – Elena Lizzi, Marco Campomenosi – B9 0153/2020

6.4. A francia parlament véleménye, amelyben a KAP kivételes intézkedéseinek 
megerősítését kérik a Covid19-világjárvány következményeinek kezelése érdekében, 
valamint a KAP célkitűzéseinek az európai versenyjogi szabályokkal szembeni objektív 
elsőbbségének megerősítését szorgalmazzák.

6.5. Bizottsági szolgálati munkadokumentum (2019): A jogszabályok egyszerűsítésére 
irányuló uniós erőfeszítések – 2018. évi teherfelmérés – SWD(2020)81

file://epadesres/LEG_ACTS_AGRI/AGRI/PV/1207/epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0184
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0073
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0074
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0075
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0076
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0077
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0078
file://epadesres/public/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2020/0153
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0081


PV\1207785HU.docx 7/16 PE653.755v02-00

HU

6.6. A francia szenátus véleménye az európai klímarendeletről 

6.7. Javaslat az Európai Unió által a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült 
Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő 
kilépéséről szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottságban a megállapodás 
módosítására irányuló határozattal kapcsolatban képviselendő álláspontról szóló tanácsi 
határozatra – COM(2020)195

6.8. ESBA beruházási bizottsági határozatok – 2020. május, valamint jelentéstétel az ESBA-
megállapodás módosításáról 

6.9. ESBA beruházási bizottsági határozatok – korábban titoktartási megállapodás hatálya 
alá tartoztak

6.10. Az osztrák szövetségi tanács uniós bizottsága által a 2020. május 6-i ülésén elfogadott, 
indokolással ellátott vélemény a COM(2020)0080 (európai klímarendelet) 
dokumentumról

***

II. MELLÉKLET

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Janusz Wojchiechowski biztossal kapcsolatban (DG AGRI kérdések)

1. figyelembe veszi a Bizottság által a válságra való reagálás érdekében elfogadott Covid19-
intézkedéscsomagot, amely a helyes irányba tett minimális első lépés annak elismerése 
érdekében, hogy mezőgazdasági termelőink kulcsfontosságú szerepet töltenek be az 
élelmezésbiztonság és az egészséges környezet biztosításában polgáraink számára; 
rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy mindezen intézkedések – a rendkívül alacsony 
költségvetési hozzájárulással együtt – messze elmaradnak attól, ami a jelenlegi 
nehézségekkel küzdő mezőgazdasági termelők megsegítéséhez és az élelmiszer-ágazat 
rugalmasságának és hatékonyságának biztosításához szükséges; több támogatást kér annak 
érdekében, hogy az európai mezőgazdasági termelők meg tudjanak birkózni az aktuális 
problémákkal, és közép- és hosszú távon folytatni tudják a tápláló és fenntartható 
élelmiszerek előállítására irányuló alapvető fontosságú munkájukat;

2. üdvözli, hogy a 2020 utáni KAP-ra vonatkozó javaslatokban széles körben megerősítették 
a meglévő közvetlen támogatások és piaci eszközök fontosságát, bizonyos kiigazításokkal, 
és különösen egy új önálló, hatékonyabb kialakítású válságtartalék létrehozásával; az új 
KAP keretében intézkedések széles körének bevezetését szorgalmazza a mezőgazdasági 
termelőknek a fenntarthatóbb, kevesebb ráfordítást igénylő, illetve az innovatív és 
alternatív gazdálkodási gyakorlatokat fokozottabban alkalmazó mezőgazdaságra való 
átállásban való támogatása érdekében; üdvözli a Bizottságnak a KAP egyszerűsítésére 
irányuló szándékát; 

file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2020/0080
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0195
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3. megelégedettséggel veszi tudomásul a Bizottság azon szándékát, hogy felülvizsgált 
többéves pénzügyi keretre irányuló javaslatot nyújtson be annak tudatában, hogy a példa 
nélküli Covid19-válsághelyzet ellenére a mezőgazdasági termelők és az élelmiszeripar 
révén az uniós polgárok elegendő mennyiségű élelmiszerhez jutottak; sürgeti a Bizottságot, 
hogy szorgalmazza a KAP költségvetésének növelését vagy legalább a jelenlegi szinten 
tartását, és úgy véli, hogy ezzel egyidejűleg ösztönözni kell a mezőgazdasági termelőket a 
közjavak biztosítására; elutasítja a KAP nemzeti hatáskörbe való visszahelyezésének 
minden olyan lehetőségét, amely káros lenne az egységes piacra; üdvözli az átmeneti 
rendeletről az AGRI bizottságban elért és a plenáris ülésen jóváhagyott megállapodást, 
amelynek célja a KAP és a mezőgazdasági termelőknek nyújtott kifizetések 
folytonosságának biztosítása az átmeneti időszakban, és hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a társjogalkotók időben megállapodjanak az ágazat szabályozási biztonságának 
megteremtése érdekében;

4. üdvözli a Bizottság azon döntését, hogy ebben a konkrét időszakban „a termelőtől a 
fogyasztóig” stratégiát fogad el, és úgy véli, hogy mielőtt jelentős új szakpolitikai 
kezdeményezést indítanának, amely messzemenő következményekkel járna az uniós 
mezőgazdaságra nézve, most minden erőnkkel arra kell összpontosítanunk, hogy agrár-
élelmiszeripari rendszerünk a Covid19-világjárvány közepette továbbra gondoskodjon az 
élelmezésbiztonságról; úgy véli, hogy a Parlamentnek is képesnek kell lennie arra, hogy 
megfelelően ellenőrizze azokat a jogalkotási javaslatokat, amelyek „a termelőtől a 
fogyasztóig” stratégia eredményeként születnek; kiemeli, hogy az Európai horizont 
kutatási program fontos szerepet tölt be az élelmezésbiztonság fokozásában és az uniós 
mezőgazdaság gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatóságának megerősítésében; 
teljes mértékben támogatja a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a következő 
finanszírozási időszakban 10 milliárd eurót különítsenek el a mezőgazdasággal és az 
élelmiszerekkel kapcsolatos kutatásra; meggyőződése, hogy az uniós mezőgazdaság – 
mezőgazdasági termelők és környezetük érdekeit legjobban szolgáló – digitalizációja 
döntő jelentőségű lesz a fenntarthatóbb mezőgazdaságra való átállás felgyorsításában; 
hangsúlyozza, hogy reziliens élelmiszer-rendszerre van szükség, amely különböző 
élelmiszer-ellátási csatornákat biztosít a fogyasztók számára, ideértve a helyi piacokat és a 
rövid ellátási láncokat is; üdvözli, hogy a Bizottság hangsúlyt helyez a biogazdálkodás 
fenntartható gazdasági fejlődésének fellendítésére az EU-ban; üdvözli az arra irányuló 
szándékot, hogy a fogyasztók tájékoztatásának javítása érdekében keressenek módot az 
élelmiszerek eredetmegjelölésének javítására;

5. hangsúlyozza, hogy szükség van a vidéki területekkel kapcsolatos hosszú távú jövőkép 
kialakítására, valamint a vidéki polgárokkal, helyi és regionális önkormányzatokkal a nyár 
után indítandó konzultációra, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a vidékkel 
kapcsolatos kérdésekre és problémákra; 

6. úgy véli, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások élénkebb gazdasági tevékenységet 
eredményezhetnek és több munkahelyet teremthetnek, azonban sürgeti a Bizottságot, hogy 
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a kereskedelmi tárgyalások során megfelelően ismerje el és tükrözze egyes 
ágazatok/termékek érzékenységét, gondoskodva egy megerősített védelmi 
mechanizmusról, amely egyenlő versenyfeltételeket biztosítana a mezőgazdasági termelők 
számára az EU-ban és a világ többi részén; emlékezteti a Bizottságot arra, hogy a Parlament 
egy európai fehérjestratégia gyors kidolgozását szorgalmazta Európa importált fehérjéktől 
való erős függőségének mérséklése érdekében;

Stella Kyriakides biztossal kapcsolatban (DG SANTE kérdések)

7. megjegyzi, hogy a mezőgazdasági termelők számára megfizethető alternatívát kell 
biztosítani a vegyi növényvédő szerekkel és műtrágyákkal szemben; úgy véli, hogy az 
innovatív növénynemesítési technikák alternatív megoldást jelenthetnek a megfelelő 
termelési mennyiségek és a fokozott élelmezésbiztonság garantálására, a legmagasabb 
szintű élelmiszer-biztonság biztosítása mellett; 

8. úgy véli, hogy az uniós fogyasztóknak joguk van az átfogó tájékoztatáshoz, és kiemeli az 
átlátható élelmiszer-címkézési rendszer fontosságát; hangsúlyozza, hogy az EU élelmiszer-
termelésre vonatkozó magas szintű előírásainak a harmadik országokból importált 
termékekre is vonatkozniuk kell, máskülönben az uniós mezőgazdasági termelők hátrányos 
helyzetbe kerülnek;

9. üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy az állatjólétet beépítse „a termelőtől a 
fogyasztóig” elnevezésű stratégiájába; kiemeli, hogy a Parlament az állatok szállításáról 
szóló 2019. évi végrehajtási jelentésében felszólította a Bizottságot, hogy dolgozzon ki új 
állatjóléti stratégiát (2020–2024); sürgeti a Bizottságot, hogy az uniós állatjóléti stratégia 
értékelése során vizsgálja meg, hogy miként biztosítható az állatjólétre, különösen az 
állatok szállítására vonatkozó hatályos uniós jogszabályok hatékony és egységes 
végrehajtása;

10. úgy véli, hogy – szem előtt tartva azokat a nehézségeket, amelyekkel a mezőgazdasági 
termelőknek a Covid19-válság miatt szembe kell nézniük – a zöld megállapodásnak és „a 
termelőtől a fogyasztóig” stratégiájának valódi lehetőséget kell kínálnia a mezőgazdasági 
termelők számára, hogy gazdasági hasznuk származzon abból, hogy a fenntarthatóság és 
az egészség értékét az élelmiszer-ellátási lánc egészébe beépítik.

***

III. MELLÉKLET

FRISSÍTETT ÜLÉSNAPTÁR 2020. JANUÁRTÓL DECEMBERIG

2020. január–május 2020. június–december

január 6., hétfő, 15.00–18.30 június 2., kedd, 9.00–11.00
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január 22., szerda, 9.00–12.30
január 22., szerda, 14.30–18.30
január 23., csütörtök, 9.00–12.30

június 11., csütörtök, 9.00–11.00 és 
17.30–18.00

június 23., kedd, 10.00–12.00 és 18.00–
18.45 (megerősítendő)
június 23., kedd, 14.00–16.00 
(Koordinátorok ülése) megerősítendő

február 17., hétfő, 15.00–18.30
február 18., kedd, 9.00–12.30
február 18., kedd, 14.30–18.30

július 6., hétfő, 9.00–11.00 és 17.30–
18.00 (megerősítendő)

július 15., szerda, 9.00–11.00
július 15., szerda, 14.00–16.00 
(Koordinátorok ülése) megerősítendő

augusztus 31., hétfő, 15.00–18.30
szeptember 1., kedd, 9.00–12.30
szeptember 1., kedd, 14.30–18.30

április 15., szerda, 15.00–17.00

április 28., kedd, 9.00–9.30
április 28., kedd, 17.00–18.30

április 30., csütörtök, 10.00–12.00

október 12., hétfő, 15.00–18.30

október 28., szerda, 9.00–12.30
október 28., szerda, 14.30–18.30
október 29., csütörtök, 9.00–12.30

május 7., csütörtök, 9.00–11.00

május 11., hétfő, 17.00–19.00

május 20., szerda, 15.00–17.00

május 26., kedd, 10.00–12.00 és 18.00–
18.45

november 9., hétfő, 15.00–18.30

november 30., hétfő, 15.00–18.30
december 1., kedd, 9.00–12.30
december 1., kedd, 14.30–18.30

december 7., hétfő, 15.00–18.30

10. Egyéb kérdések

Nincsenek.

11. Következő ülések
 2020. június 2., 9.00–11.00 (Brüsszel)

Az ülést 18.28-kor berekesztik.

* * *
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Jérémie Requis, Alexandre Rogalski, Marc Thomas, Maria Wallner

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Inna Dolgovskaja, Karelle Dulhauste

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ Viċi 
'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Βουλευτής/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


