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Eiropas Parlaments
2019-2024

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

AGRI_PV(2020)0526_1

PROTOKOLS
Sanāksme 2020. gada 26. maijā plkst. 10.00–12.00 un plkst. 18.00–18.45

BRISELĒ 

AGRI komitejas locekļiem un Komisijas un Padomes pārstāvjiem piedaloties attālināti

Sanāksme tika atklāta otrdien, 2020. gada 26. maijā, plkst. 10.04 priekšsēdētāja Norbert Lins 
vadībā. 

1. Darba kārtības pieņemšana AGRI_OJ(2020)0526_1

Darba kārtības projektu pieņēma.

2. Sanāksmes vadītāja paziņojumi

Paziņojumu nebija.

*** Attālinātas balsošanas procedūra ***

3. ES loma pasaules mežu aizsargāšanā un atjaunošanā
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Atzinuma sagatavotājs:
Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Atbildīgā komiteja:

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

 Grozījumu pieņemšana

*** Attālinātas balsošanas procedūras beigas***
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4. Viedokļu apmaiņa ar Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta 
(AGRI) ģenerāldirektoru Wolfgang Burtscher

Uzstājās: 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, Balázs Hidvéghi

Sanāksme tika pārtraukta plkst. 11.20, un pēc tās notika koordinatoru sanāksme aiz slēgtām 
durvīm.

* * *

5. Koordinatoru sanāksme

Koordinatoru sanāksme notika aiz slēgtām durvīm. Komiteja apstiprināja viņu lēmumus 
2020. gada 26. maijā.

* * *

Sanāksme tika atsākta plkst. 18.04 priekšsēdētāja Norbert Lins vadībā.

6. Sanāksmes vadītāja paziņojumi
Balsošanas rezultātu paziņošana
Galīgā balsojuma par grozīto atzinumu attālinātas balsošanas procedūras atklāšana

*** Attālinātas balsošanas procedūra ***

7. ES loma pasaules mežu aizsargāšanā un atjaunošanā
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Atzinuma sagatavotājs:
Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Atbildīgā komiteja:

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

 Atzinuma projekta pieņemšana

Lēmums: atzinuma projektu pieņēma ar grozījumiem, 31 deputātam balsojot par, 
13 — pret un 4 deputātiem atturoties.

*** Attālinātas balsošanas procedūras beigas***

8. Pārejas noteikumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un 
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā
AGRI/9/01803
***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019
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Referente:
Elsi Katainen (Renew)

Atbildīgā komiteja:
AGRI

Atzinumi:
DEVE  Lēmums: atzinumu nesniegt
BUDG  Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT  Lēmums: atzinumu nesniegt
ENVI  Lēmums: atzinumu nesniegt
REGI  Herbert Dorfmann (PPE) AD – PE646.963v04-00

 Atskaite komitejai par sarunām (Reglamenta 74. panta 3. punkts)

Lēmums: atskaite komitejai

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

9. AGRI komitejas koordinatoru 2020. gada 26. maija sanāksmē sniegto ieteikumu 
apstiprināšana

1. VIEDOKĻU APMAIŅA AR REFERENTIEM PAR KLP TIESĪBU AKTU 
PRIEKŠLIKUMIEM: TURPMĀKIE PASĀKUMI 

Rezultāti: KLP referenti informēja koordinatorus par progresu saistībā ar attiecīgajiem 
dokumentiem nolūkā rīkot balsojumu 2020. gada oktobra plenārsēdē.

2. ZIŅOJUMU PIEŠĶIRŠANA

2.1. Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA): īpaši pasākumi, ar kuriem 
nodrošina ārkārtas pagaidu atbalstu no ELFLA, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu – 
2020/0075(COD)   

Lēmums: par referentu jāieceļ N. Lins, jautājums jāizskata saskaņā ar steidzamības 
procedūru, un kontaktpersonām būtu jāturpina censties panākt vienošanos par 
plenārsēdē iesniedzamajiem grozījumiem.

2.2. Tādu lauka apskašu atbilstība, kuras graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem 
veic Ukrainā, un Ukrainā ražotu graudaugu sēklu līdzvērtīgums – 2020/0053(COD)

Lēmums: ziņojums piešķirts ECR grupai (3 punkti).

3. ATZINUMU PIEŠĶIRŠANA

3.1. DEVE – Jauna ES un Āfrikas stratēģija — partnerība ilgtspējīgai un iekļaujošai 
attīstībai – 2020/2041(INI)

Lēmums: atzinums piešķirts GUE grupai (1 punkts).

3.2. ITRE – Jauna stratēģiju Eiropas MVU
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Lēmums: atzinums piešķirts S&D grupai (1 punkts).

3.3. ITRE – Eiropas Datu stratēģija

Lēmums: atzinums piešķirts PPE grupai (1 punkts).

4. DISKUSIJA PAR DIVIEM DELEĢĒTAJIEM AKTIEM

Rezultāti: A. Sander informēja koordinatorus par pašreizējo stāvokli saistībā ar diviem 
deleģētajiem aktiem par augļiem un dārzeņiem un par vīnu.
Koordinatori nolēma saglabāt spiedienu uz Komisiju, lai saņemtu atbildi uz 
vēstulēm, un tikmēr sākt iebildumu procedūru par deleģēto aktu (pieņemts 
2020. gada 30. aprīlī), pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1308/2013 219. pantu, 
atkarībā no Komisijas gatavības uzlabot deleģēto aktu. Koordinatori arī vienojās 
sākt iebildumu agrīnas neizteikšanas procedūru attiecībā uz deleģēto aktu 
(pieņemts 2020. gada 4. maijā), pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1308/2013 
53. pantu, kā to pieprasīja A. Sander.

5. PIEPRASĪJUMI PAR JAUTĀJUMIEM, KAS JĀIEKĻAUJ NĀKAMO KOMITEJAS 
SANĀKSMJU DARBA KĀRTĪBĀ

5.1. AGRI starpparlamentārās komiteju sanāksmes atlikšana 

Lēmums: koordinatori nolēma atlikt pasākumu uz 2021. gadu.

5.2. Kopīgā pētniecības centra pētījums – Mazumtirdzniecības apvienības lauksaimniecības 
un pārtikas piegādes ķēdē

Lēmums:koordinatori nolēma iekļaut šo jautājumu kādā no nākamajām AGRI komitejas 
sanāksmēm pēc vasaras pārtraukuma.

6. CITI DOKUMENTI INFORMĀCIJAI

Lēmums: attiecībā uz I pielikumā iekļautajiem dokumentiem nekādas darbības netiks 
veiktas.

7. INFORMĀCIJAI

7.1. Strukturēts dialogs ar Komisiju

Strukturēts dialogs starp Parlamentu un Komisiju notiek katru gadu saskaņā ar IV pielikumu 
pamatnolīgumam par abu iestāžu attiecībām. Šā strukturētā dialoga satvarā komitejas rīko 
viedokļu apmaiņu ar attiecīgo komisāru(-iem) par stāvokli pašreizējās Komisijas darba 
programmas īstenošanā, kā arī par prioritātēm, kas būtu jāņem vērā Komisijas darba 
programmā nākamajam gadam.

Lai sagatavotu kopsavilkuma ziņojumu, ko Komiteju priekšsēdētāju konference (KPK) jūnijā 
iesniedz Priekšsēdētāju konferencei un kas ir pamatā attiecīgajai EP rezolūcijai, kura 
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jāpieņem jūlijā, komitejām būtu jāatskaitās par šīs apmaiņas rezultātiem un jāinformē par 
ierobežotu skaitu svarīgu likumdošanas mērķu, kurus tās vēlētos redzēt iekļautus Komisijas 
2021. gada darba programmā (ne vairāk kā 10 svarīgi vēstījumi).

Ņemot vērā sanāksmju un komiteju darbību ierobežojumus koronavīrusa izplatīšanās dēļ, 
KPK izņēmuma kārtā vienojās par to, ka šogad komitejas viedokļu apmaiņu ar komisāriem 
var rīkot arī rakstveidā. Sakarā ar ārkārtas situāciju AGRI komitejas priekšsēdētājs nolēma, 
ka šoreiz tiks izmantota rakstiskā procedūra.

Lai dotu komitejām iespēju pienācīgi pārdomāt no komisāriem saņemtās rakstiskās atbildes, 
kā arī ņemot vērā paredzēto Komisijas 2020. gada darba programmas grozījumu, par ko 
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks M. Šefčovič sniedza apstiprinājumu KPK 23. aprīļa 
sanāksmē, termiņš komiteju ieguldījuma nosūtīšanai KPK priekšsēdētājam tika pagarināts 
līdz 2. jūnijam (sākotnēji par termiņu bija noteikts 20. maijs).

AGRI komitejas gadījumā ieguldījumam būtu jāietver galvenie vēstījumi gan DG AGRI, gan 
DG SANTE (ne vairāk kā 10 svarīgi vēstījumi Komisijai prasību, atgādinājumu, pausta 
gandarījuma vai nožēlas veidā). AGRI komitejas ieguldījuma teksta projektu sagatavoja 
sekretariāts, pamatojoties uz saņemtajām atbildēm no abiem komisāriem, un tas tika izplatīts 
grupām. Vienošanās par galīgo projektu tika panākta e-pasta apmaiņā starp politiskajiem 
padomdevējiem un sekretariātu.

Koordinatoru informācijai AGRI komitejas ieguldījums atrodams II pielikumā, kas līdz 
2. jūnijam tiks nosūtīts KPK.

7.2. Atjauninātais AGRI komitejas sanāksmju grafiks

Koordinatori iepazinās ar atjaunināto AGRI komitejas sanāksmju grafiku 2020. gadam 
(iespējamas AGRI komitejas sanāksmes jūnijā un jūlijā) III pielikumā.

7.3. Jauni rādītāji

Lai izveidotu efektīvu un konsekventu metodi visas administrācijas snieguma vērtēšanai, 
ģenerālsekretāra Projektu vadības birojs sāka vākt datus par rādītājiem visās EP 
administrācijas nodaļās, vērtējot klientu apmierinātību un produktivitāti. Šiem rādītājiem būtu 
jāļauj ģenerālsekretāram un vadībai novērtēt progresu stratēģisko mērķu sasniegšanā un 
noteikt vidēja termiņa un ilgtermiņa snieguma tendences. 

Produktivitātes rādītāju ikmēneša vākšana sākās ar janvāra datu iesniegšanu un turpināsies ar 
ikmēneša datiem, kas jānosūta līdz nākamā mēneša 15. datumam. Kad tas iespējams, Projektu 
vadības birojs automatizē datu vākšanu, izmantojot savienojumu ar pastāvošām datubāzēm 
(piem., no ITER vai AT4AM iegūti kvantitatīvi dati no komiteju sekretariātiem). Datus, kurus 
tehnisku iemeslu dēļ nevar pārsūtīt šādā automātiskā veidā, nodaļas kodē, izmantojot īpašu 
saskarni. Klientu apmierinātību noteiks arī ar aptaujām, ko veidos jautājumi par četriem 
sniegto pakalpojumu aspektiem: kvalitāti, laiku, sadarbību un inovāciju.

8. CITI JAUTĀJUMI
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8.1. DG AGRI un DG SANTE ģenerāldirektoru sniegts izklāsts par stratēģiju “no lauka līdz 
galdam”

Rezultāti: koordinatori nolēma uzaicināt DG AGRI un DG SANTE ģenerāldirektorus 
sniegt izklāstu par stratēģiju “no lauka līdz galdam” AGRI komitejas 11. jūnija 
sanāksmē.

***

I PIELIKUMS

6.1. Itālijas valsts parlamenta viedoklis par pārejas noteikumiem Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 
atbalstam 2021. gadā

6.2. Komisijas ziņojums EP, Padomei un Revīzijas palātai par Patērētāju, veselības, 
lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūras, Mazo un vidējo uzņēmumu 
izpildaģentūras, Inovācijas un tīklu izpildaģentūras, Izglītības, audiovizuālās jomas un 
kultūras izpildaģentūras, Pētniecības izpildaģentūras un Eiropas Pētniecības padomes 
izpildaģentūras novērtējumu – COM(2020)184, SWD(2020)73, SWD(2020)74, 
SWD(2020)75, SWD(2020)76, SWD(2020)77, SWD(2020)78

6.3. Rezolūcijas priekšlikums par īpaša fonda izveidi Eiropas vīna nozares finansēšanai un 
atbalstam saistībā ar Covid-19 krīzes radītajiem zaudējumiem – Elena Lizzi, Marco 
Campomenosi – B9 0153/2020

6.4. Francijas parlamenta atzinums, kurā lūgts pastiprināt KLP ārkārtas pasākumus, lai 
stātos pretī Covid-19 pandēmijas sekām, un vēlreiz apstiprināt KLP mērķu prioritāti pār 
Eiropas noteikumiem konkurences jomā

6.5. Komisijas dienestu darba dokuments “2019. gada sloga apsekojums – ES centieni 
vienkāršot tiesību aktus” – SWD(2020)81

6.6. Francijas parlamenta Senāta atzinums par Eiropas Klimata aktu 

6.7. Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko nosaka nostāju, kura Eiropas Savienības vārdā 
jāieņem Apvienotajā komitejā, kas izveidota ar Līgumu par Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas, attiecībā uz lēmumu grozīt minēto līgumu – COM(2020)195

6.8. ESIF Investīciju komitejas 2020. gada maija lēmumi un ziņošana par ESIF nolīguma 
grozījumu 

6.9. ESIF Investīciju komitejas lēmumi — projekti, uz kuriem iepriekš attiecās vienošanās 
par konfidencialitāti

6.10. Argumentēts atzinums par COM(2020)80 final (Eiropas Klimata akts), ko pieņēmusi 
Austrijas Federālās padomes ES komiteja 2020. gada 6. maija sēdē

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
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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***

II PIELIKUMS

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

attiecībā uz komisāru Janusz Wojchiechowski (DG AGRI jautājumi)

1. pieņem zināšanai Covid-19 pasākumu paketi, ko Komisija pieņēma, reaģējot uz krīzi, kā 
minimālu pirmo soli pareizajā virzienā, lai atzītu mūsu lauksaimnieku svarīgo nozīmi 
pārtikas nodrošinājuma un veselīgas vides nodrošināšanā mūsu iedzīvotājiem; pauž dziļu 
nožēlu par to, ka visi šie pasākumi kopā līdz ar ārkārtīgi nelielu budžeta ieguldījumu ne 
tuvu neatbilst tam, kas vajadzīgs, lai palīdzētu lauksaimniekiem, kuri saskaras ar 
pašreizējām grūtībām, un lai nodrošinātu, ka pārtikas nozare arī turpmāk ir noturīga un 
efektīva; prasa sniegt lielāku atbalstu Eiropas lauksaimniekiem, lai tie varētu risināt 
neatliekamās problēmas un vidējā termiņā un ilgtermiņā turpināt savu būtisko darbu, 
ražojot uzturvielām bagātu un ilgtspējīgu pārtiku;

2. atzinīgi vērtē to, ka priekšlikumos par KLP pēc 2020. gada ir plaši apstiprināta pašreizējā 
tiešā atbalsta un tirgus instrumentu nozīme un paredzēti daži pielāgojumi, jo īpaši jauna 
autonoma krīzes rezerve, kas izveidota tā, lai būtu efektīvāka; prasa, lai jaunajā KLP tiktu 
paredzēts plašs pasākumu klāsts lauksaimnieku atbalstam saistībā ar pārkārtošanos uz 
ilgtspējīgāku lauksaimniecību, kurā mazāk izmanto ražošanas resursus un vairāk — 
novatorisku un alternatīvu lauksaimniecības praksi; atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
vienkāršot KLP; 

3. ar gandarījumu atzīmē Komisijas nodomu iesniegt pārskatītu DFS priekšlikumu, zinot, ka, 
neraugoties uz bezprecedenta Covid-19 krīzes apstākļiem, ir saglabāta pietiekama pārtikas 
piegāde ES iedzīvotājiem, pateicoties mūsu lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem; 
mudina Komisiju censties panākt KLP budžeta palielināšanu vai vismaz saglabāšanu 
pašreizējā līmenī un uzskata, ka tajā pašā laikā lauksaimnieki ir jāstimulē sniegt 
sabiedriskos labumus; noraida jebkādu iespēju renacionalizēt KLP, jo tas kaitētu 
vienotajam tirgum; atzinīgi vērtē vienošanos, kas attiecībā uz pārejas regulu panākta AGRI 
komitejā un apstiprināta plenārsēdē, proti, nodrošināt KLP nepārtrauktību un maksājumus 
lauksaimniekiem pārejas periodā un uzsver, ka ir svarīgi, lai likumdevēji laikus panāktu 
vienošanos un nodrošinātu regulatīvo noteiktību nozarē;

4. pauž nožēlu par Komisijas lēmumu pieņemt stratēģiju “no lauka līdz galdam” šajā 
konkrētajā laikposmā un uzskata, ka šobrīd sevišķi svarīgi ir visus centienus vērst uz to, lai 
nodrošinātu, ka mūsu lauksaimniecības pārtikas sistēma turpina nodrošināt ar pārtiku 
Covid-19 pandēmijas laikā, pirms tiek sākta jauna nozīmīga politikas iniciatīva ar tālejošu 
ietekmi uz ES lauksaimniecību; uzskata, ka ir arī svarīgi, lai Parlaments varētu pienācīgi 
pārbaudīt tiesību aktu priekšlikumus, kas izrietēs no stratēģijas “no lauka līdz galdam”; 
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uzsver pētniecības programmas “Apvārsnis Eiropa” būtisko lomu pārtikas nodrošinājuma 
uzlabošanā un ES lauksaimniecības ekonomiskās, vides un sociālās ilgtspējas veicināšanā; 
pilnībā atbalsta Komisijas priekšlikumu piešķirt 10 miljardus EUR nākamajā finansēšanas 
periodā pētniecībai lauksaimniecības un pārtikas jomā; ir pārliecināts, ka ES 
lauksaimniecības digitalizācija atbilstoši lauksaimnieku un to vides interesēm būs 
izšķirīga, lai paātrinātu pāreju uz ilgtspējīgāku lauksaimniecību; uzsver, ka ir vajadzīga 
noturīga pārtikas sistēma, kurā ir dažādi kanāli pārtikas piegādei patērētājiem, arī vietējie 
tirgi un īsas piegādes ķēdes; atzinīgi vērtē to, ka Komisija pievērš īpašu uzmanību ES 
bioloģiskās lauksaimniecības ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai; atzinīgi 
vērtē nodomu meklēt veidus, kā uzlabot pārtikas produktu izcelsmes marķējumu, lai 
palielinātu patērētāju informētību;

5. uzsver, cik svarīgs ir gaidāmais ilgtermiņa redzējums attiecībā uz lauku apvidiem un 
apspriešanās ar lauku iedzīvotājiem, vietējām un reģionālajām pašvaldībām, kas tiks 
uzsākta pēc vasaras, lai veicinātu izpratni par lauku problēmām un jautājumiem; 

6. uzskata, ka brīvās tirdzniecības nolīgumi var izraisīt lielāku ekonomisko aktivitāti un 
darbvietu radīšanu, tomēr mudina Komisiju tirdzniecības sarunās pienācīgi atzīt un ņemt 
vērā dažu nozaru/produktu sensitivitāti, gādājot par pastiprinātu aizsardzības mehānismu, 
ar ko tiktu nodrošināti vienlīdzīgi konkurences apstākļi lauksaimniekiem ES un citur 
pasaulē; atgādina Komisijai Parlamenta prasību ātri izstrādāt Eiropas proteīna stratēģiju, 
lai palīdzētu samazināt Eiropas lielo atkarību no olbaltumvielu importa;

attiecībā uz komisāri Stella Kyriakides (DG SANTE jautājumi)

7. norāda, ka ir jānodrošina, lai lauksaimniekiem būtu cenas ziņā pieejama alternatīva 
ķīmiskajiem pesticīdiem un mēslošanas līdzekļiem; uzskata, ka novatoriskas augu 
selekcijas metodes var kļūt par alternatīvu veidu, kā nodrošināt pietiekamu ražošanas 
apjomu un lielāku pārtikas nodrošinājumu, vienlaikus garantējot augstāko pārtikas 
nekaitīguma līmeni; 

8. uzskata, ka patērētājiem Eiropas Savienībā ir tiesības uz visaptverošu informāciju, un 
uzsver pārredzamas pārtikas marķēšanas sistēmas nozīmi; uzsver, ka ES augstie standarti 
pārtikas ražošanas jomā būtu tāpat jāpiemēro produktiem, kas importēti no trešām valstīm, 
jo pretējā gadījumā ES lauksaimnieki nonāktu nelabvēlīgā situācijā;

9. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu stratēģijā “no lauka līdz galdam” iekļaut dzīvnieku 
labturību; uzsver, ka Parlaments 2019. gada īstenošanas ziņojumā par dzīvnieku 
pārvadāšanu aicināja Komisiju izstrādāt jaunu dzīvnieku labturības stratēģiju 2020.–
2024. gadam; mudina Komisiju ES dzīvnieku labturības stratēģijas novērtējumā pētīt 
veidus, kā nodrošināt pašreizējo ES dzīvnieku labturības tiesību aktu efektīvu un vienādu 
izpildi, jo īpaši attiecībā uz dzīvnieku pārvadāšanu;
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10. uzskata — ņemot vērā grūtības, ar ko lauksaimnieki saskaras Covid-19 krīzes rezultātā, 
zaļajam kursam un tā stratēģijai “no lauka līdz galdam” būtu jo īpaši jādod 
lauksaimniekiem reāla iespēja gūt ekonomisku labumu no ilgtspējas un veselības vērtības 
iekļaušanas visā pārtikas piegādes ķēdē.

***

III PIELIKUMS

ATJAUNINĀTAIS SANĀKSMJU GRAFIKS LAIKPOSMAM NO 2020. GADA 
JANVĀRA LĪDZ 2020. GADA DECEMBRIM

2020. gada janvāris–maijs 2020. gada jūnijs–decembris

Pirmdien, 6. janvārī, plkst. 15.00–18.30

Trešdien, 22. janvārī, plkst. 9.00–12.30
Trešdien, 22. janvārī, plkst. 14.30–18.30
Ceturtdien, 23. janvārī, plkst. 9.00–12.30

Otrdien, 2. jūnijā, plkst. 9.00–11.00

Ceturtdien, 2020. gada 11. jūnijā, 
plkst. 9.00–11.00 un plkst. 17.30–18.00

Otrdien, 23. jūnijā, plkst. 10.00–12.00 un 
plkst. 18.00–18.45 (vēl jāapstiprina)
Otrdien, 23. jūnijā, plkst. 14.00–16.00 
(koordinatoru sanāksme) — vēl 
jāapstiprina

Pirmdien, 17. februārī, plkst. 15.00–18.30
Otrdien, 18. februārī, plkst. 9.00–12.30
Otrdien, 18. februārī, plkst. 14.30–18.30

Pirmdien, 6. jūlijā, plkst. 9.00–11.00 un 
plkst. 17.30–18.00 (vēl jāapstiprina)

Trešdien, 15. jūlijā, plkst. 9.00–11.00
Trešdien, 15. jūlijā, plkst. 14.00–16.00 
(koordinatoru sanāksme) — vēl 
jāapstiprina

Pirmdien, 31. augustā, plkst. 15.00–18.30
Otrdien, 1. septembrī, plkst. 9.00–12.30
Otrdien, 1. septembrī, plkst. 14.30–18.30

Trešdien, 15. aprīlī, plkst. 15.00–17.00

Otrdien, 28. aprīlī, plkst. 9.00–9.30
Otrdien, 28. aprīlī, plkst. 17.00–18.30

Ceturtdien, 30. aprīlī, plkst. 10.00–12.00

Pirmdien, 12. oktobrī, plkst. 15.00–18.30

Trešdien, 28. oktobrī, plkst. 9.00–12.30
Trešdien, 28. oktobrī, plkst. 14.30–18.30
Ceturtdien, 29. oktobrī, plkst. 9.00–12.30

Ceturtdien, 7. maijā, plkst. 9.00–11.00

Pirmdien, 11. maijā, plkst. 17.00–19.00

Trešdien, 20. maijā, plkst. 15.00–17.00

Pirmdien, 9. novembrī, plkst. 15.00–
18.30

Pirmdien, 30. novembrī, plkst. 15.00–
18.30
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Otrdien, 26. maijā, plkst. 10.00–12.00 un 
plkst. 18.00–18.45

Otrdien, 1. decembrī, plkst. 9.00–12.30
Otrdien, 1. decembrī, plkst. 14.30–18.30

Pirmdien, 7. decembrī, plkst. 15.00–
18.30

10. Citi jautājumi

Tādu nebija.

11. Nākamās sanāksmes
 2020. gada 2. jūnijā plkst. 9.00–11.00 (Briselē)

Sanāksme tika slēgta plkst. 18.28.

* * *
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