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Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AGRI_PV(2020)0526_1

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 26 maja 2020 r. w godz. 10.00-12.00 i 18.00-18.45

BRUKSELA 

ze zdalnym udziałem członków komisji AGRI, przedstawicieli Komisji i Rady

Norbert Lins (przewodniczący) otworzył posiedzenie we wtorek 26 maja 2020 r. o godz. 
10.04.

1. Przyjęcie porządku dziennego AGRI_OJ(2020)0526_1

Projekt porządku dziennego został przyjęty.

2. Komunikaty przewodniczącego

Brak.

*** Procedura głosowania zdalnego ***

3. Rola UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:
Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Przedm. właśc.:

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

 Przyjęcie poprawek



PE653.755v02-00 2/16 PV\1207785PL.docx

PL

*** Koniec procedury głosowania zdalnego ***

4. Wymiana poglądów z Wolfgangiem Burtscherem, dyrektorem generalnym 
Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (AGRI)

Głos zabrali: 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

Posiedzenie zawieszono o godz. 11.20, po czym odbyło się posiedzenie koordynatorów przy 
drzwiach zamkniętych.

* * *

5. Posiedzenie koordynatorów

Posiedzenie koordynatorów odbyło się przy drzwiach zamkniętych. Ich decyzje zostały 
zatwierdzone przez komisję w dniu 26 maja 2020 r.

* * *

Przewodniczący Norbert Lins wznowił posiedzenie o godz. 18.04.

6. Komunikaty przewodniczącego
Ogłoszenie wyniku głosowania
Otwarcie procedury zdalnego głosowania końcowego nad opinią po poprawkach.

*** Procedura głosowania zdalnego ***

7. Rola UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:
Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Przedm. właśc.:

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

 Przyjęcie projektu opinii

Decyzja: projekt opinii po poprawkach został przyjęty: 31 głosami za, przy 13 
głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących się

*** Koniec procedury głosowania zdalnego ***

8. Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu 
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Rolniczego Gwarancji (EFRG) w 2021 r.
AGRI/9/01803
***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Sprawozdawczyni:
Elsi Katainen (Renew)

Przedm. właśc.:
AGRI

Opiniodaw.:
DEVE  Decyzja: bez opinii
BUDG  Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT  Decyzja: bez opinii
ENVI  Decyzja: bez opinii
REGI  Herbert Dorfmann (PPE) AD – PE646.963v04-00

 Sprawozdanie z negocjacji dla komisji (art. 74 ust. 3 Regulaminu)

Decyzja: sprawozdanie dla komisji

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

9. Zatwierdzenie zaleceń koordynatorów komisji AGRI na posiedzeniu 26 maja 2020 
r.

1. WYMIANA POGLĄDÓW ZE SPRAWOZDAWCAMI W SPRAWIE WNIOSKÓW 
USTAWODAWCZYCH DOTYCZĄCYCH WPR – DALSZE KROKI 

Wynik: sprawozdawcy ds. WPR przekazali koordynatorom informacje na temat postępów w 
odnośnych sprawach z myślą o przeprowadzeniu głosowania na posiedzeniu plenarnym 
w październiku 2020 r.

2. PRZYDZIAŁ SPRAWOZDAŃ

2.1. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): 
szczególne środki w celu zapewnienia nadzwyczajnego tymczasowego wsparcia w 
ramach EFRROW w odpowiedzi na wybuch epidemii COVID-19 – 2020/0075(COD)   

Decyzja:N. Lins będzie sprawozdawcą; sprawa do rozpatrzenia w trybie pilnym; strony 
powinny nadal dążyć do osiągnięcia porozumienia w sprawie poprawek na sesję 
plenarną.

2.2. Równoważność przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych 
zbożowych roślin uprawnych i równoważność materiału siewnego roślin zbożowych 
wyprodukowanego na Ukrainie – 2020/0053(COD)

Decyzja:dossier zostało przydzielone grupie ECR za 3 punkty.

3. PRZYDZIAŁ OPINII
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3.1. DEVE – Nowa strategia UE–Afryka – partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu – 2020/2041(INI)

Decyzja:opinię przydzielono grupie GUE za 1 punkt.

3.2. ITRE – nowa strategia dla europejskich MŚP

Decyzja:opinię przydzielono grupie S&D za 1 punkt.

3.3. ITRE – europejska strategia w zakresie danych

Decyzja:opinię przydzielono grupie PPE za 1 punkt.

4. DYSKUSJA O 2 AKTACH DELEGOWANYCH

Wynik: P. Sander poinformowała koordynatorów o aktualnej sytuacji odnośnie do 2 aktów 
delegowanych dotyczących owoców i warzyw oraz wina.
Koordynatorzy postanowili nadal wywierać presję na Komisję, by otrzymać 
odpowiedź na pisma, a w międzyczasie rozpocząć procedury sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego (przyjętego 30 kwietnia 2020 r.) na podstawie art. 219 rozporządzenia 
(UE) nr 1308/2013, chyba że Komisja zechce go poprawić. Na wniosek p. Sander 
koordynatorzy postanowili również rozpocząć procedurę wczesnego braku sprzeciwu 
wobec aktu delegowanego (przyjętego 4 maja 2020 r.) na podstawie art. 53 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

5. WNIOSKI O UJĘCIE PUNKTÓW W PORZĄDKACH DZIENNYCH KOLEJNYCH 
POSIEDZEŃ KOMISJI

5.1. Zmiana terminu międzyparlamentarnego posiedzenia komisji AGRI 

Decyzja: koordynatorzy postanowili przełożyć posiedzenie na 2021 r.

5.2. Badanie JRC – stowarzyszenia detalistów w łańcuchu dostaw produktów rolnych i 
żywności

Decyzja: koordynatorzy postanowili dodać ten punkt do porządku dziennego następnego 
posiedzenia komisji AGRI po wakacjach.

6. INNE DOKUMENTY TYTUŁEM INFORMACJI

Decyzja: brak działań w odniesieniu do wszystkich dokumentów ujętych w załączniku I.

7. TYTUŁEM INFORMACJI

7.1. Zorganizowany dialog z Komisją

Zorganizowany dialog między Parlamentem a Komisją odbywa się co roku zgodnie z 
załącznikiem IV do porozumienia ramowego w sprawie stosunków między obiema 
instytucjami. W ramach tego dialogu komisje prowadzą wymianę poglądów z właściwymi 
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komisarzami w sprawie stanu realizacji bieżącego programu prac Komisji, a także na temat 
priorytetów, które należy uwzględnić w programie prac na następny rok.

Z myślą o przygotowaniu „sprawozdania podsumowującego”, które Konferencja 
Przewodniczących Komisji przedstawia Konferencji Przewodniczących w czerwcu i na 
którym opiera się odnośna rezolucja PE, która ma zostać przyjęta w lipcu, komisje powinny 
informować o wynikach tej wymiany oraz o ograniczonej liczbie głównych celów 
ustawodawczych, które komisje chciałyby uwzględnić w programie prac Komisji na 2021 r. 
(maksymalnie 10 głównych postulatów).

Biorąc pod uwagę ograniczenia w zakresie posiedzeń i działalności komisji wynikające z 
epidemii koronawirusa, Konferencja Przewodniczących Komisji w drodze wyjątku uzgodniła, 
że w tym roku komisje mogą przeprowadzić wymianę poglądów z komisarzami również w 
formie pisemnej. Z uwagi na wyjątkową sytuację przewodniczący komisji AGRI podjął decyzję 
o zastosowaniu w tym przypadku procedury pisemnej.

Aby umożliwić komisjom należyte rozważenie pisemnych odpowiedzi otrzymanych od 
komisarzy – uwzględniając również planowaną zmianę programu prac Komisji na rok 2020 
potwierdzoną przez wiceprzewodniczącego Šefčoviča na posiedzeniu Konferencji 
Przewodniczących Komisji 23 kwietnia – termin nadsyłania uwag komisji przewodniczącemu 
Konferencji Przewodniczących Komisji został przedłużony do 2 czerwca (początkowo termin 
ten ustalono na 20 maja).

W przypadku komisji AGRI wkład powinien obejmować główne postulaty DG AGRI i SANTE 
(maksymalnie 10 głównych postulatów do Komisji w zakresie wniosków, przypomnień, 
pochwały lub krytyki). Sekretariat przygotował projekt tekstu z wkładem komisji AGRI na 
podstawie odpowiedzi otrzymanych od obu komisarzy i rozesłał go grupom. Ostateczny 
projekt został uzgodniony za pośrednictwem poczty elektronicznej między doradcami 
politycznymi a Sekretariatem.

W załączniku II znajduje się wkład komisji AGRI do wiadomości koordynatorów; zostanie on 
przesłany Konferencji Przewodniczących Komisji do 2 czerwca.

7.2. Uaktualniony kalendarz posiedzeń komisji AGRI

W załączniku III znajduje się zaktualizowany kalendarz posiedzeń komisji AGRI w 2020 r. z 
datą ewentualnych posiedzeń komisji AGRI w czerwcu i lipcu.

7.3. Nowe mierniki

W celu ustanowienia skutecznego i spójnego pomiaru wyników w całej administracji Biuro 
Sekretarza Generalnego ds. Zarządzania Projektami (PMO) rozpoczęło gromadzenie 
wskaźników we wszystkich jednostkach administracji PE, w celu pomiaru poziomu zadowolenia 
klientów i wydajności pracy. Wskaźniki te powinny umożliwić Sekretarzowi Generalnemu i 
kierownictwu pomiar postępów w osiąganiu celów strategicznych oraz w wykrywaniu średnio- 
i długoterminowych tendencji w zakresie wyników. 

Gromadzenie miesięcznych wskaźników wydajności rozpoczęło się wraz z przedłożeniem 
danych ze stycznia; będzie ono kontynuowane w każdym miesiącu, a wyniki będą przekazywane 
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do 15. dnia następnego miesiąca. W miarę możliwości Biuro ds. Zarządzania Projektami 
zautomatyzuje gromadzenie danych poprzez przyłączenie do istniejących baz danych (np. 
danych ilościowych z sekretariatów komisji pochodzących z ITER lub AT4AM). W przypadku 
danych, które – z przyczyn technicznych – nie mogą być przekazywane w sposób automatyczny, 
poszczególne działy kodują je za pośrednictwem specjalnego interfejsu. Poziom zadowolenia 
klientów będzie również mierzony za pomocą ankiet zawierających pytania dotyczące czterech 
wymiarów wykonanych usług: jakości, terminowości, współpracy i innowacji.

8. SPRAWY RÓŻNE

8.1. Prezentacja strategii „od pola do stołu” przez dyrektorów generalnych DG AGRI i DG 
SANTE

Wynik: koordynatorzy postanowili zwrócić się do dyrektorów generalnych DG AGRI i 
DG SANTE o przedstawienie strategii „od pola do stołu” na posiedzeniu komisji 
AGRI 11 czerwca.

***

ZAŁĄCZNIK I

6.1. Wkład włoskiego parlamentu w przepisy przejściowe w sprawie wsparcia z 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w 2021 r.

6.2. Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Trybunału 
Obrachunkowego – Ocena Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, 
Rolnictwa i Żywności, Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci, Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, 
Kultury i Sektora Audiowizualnego, Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych oraz 
Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – COM(2020)184, 
SWD(2020)73, SWD(2020)74, SWD(2020)75, SWD(2020)76, SWD(2020)77, 
SWD(2020)78.

6.3. Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie utworzenia specjalnego 
funduszu na rzecz finansowania i wspierania europejskiego sektora wina z uwagi na 
straty spowodowane kryzysem związanym z COVID-19 – Elena Lizzi, Marco 
Campomenosi – B9 0153/2020

6.4. Opinia parlamentu francuskiego z prośbą o wzmocnienie środków nadzwyczajnych 
WPR w celu sprostania skutkom pandemii Covid-19 oraz potwierdzenie obiektywnej 
nadrzędności celów WPR w stosunku do europejskich reguł konkurencji

6.5. Commission Staff Working Document 2019 on Annual burden survey - the EU’s efforts 
to simplify legislation (Dokument roboczy służb Komisji z 2019 r. w sprawie rocznego 
przeglądu obciążeń – starania UE na rzecz uproszczenia prawodawstwa)SWD(2020)81

6.6. Senat Francji – opinia w sprawie europejskiego prawa o klimacie 

//tradstudiopproj/https:/ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-184-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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
//tradstudiopproj/https:/www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0153_PL.html
//tradstudiopproj/https:/ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2020/EN/SWD-2020-81-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2020/0080
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6.7. Wniosek dotyczący decyzji Rady określającej stanowisko, które należy zająć w imieniu 
Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową 
o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii 
Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w sprawie przyjęcia decyzji 
o zmianie tej umowy – COM(2020)195

6.8. Decyzje komitetu inwestycyjnego EFIS z maja 2020 r. i przekazanie informacji 
dotyczących zmiany w umowie w sprawie EFIS 

6.9. Decyzje komitetu inwestycyjnego EFIS – projekty wcześniej podlegające umowie o 
zachowaniu poufności

6.10. Uzasadniona opinia dotycząca COM(2020)80 final (Europejskie prawo o klimacie) 
przyjęta przez Komisję ds. UE Rady Federalnej Austrii na posiedzeniu 6 maja 2020 r.

***

ZAŁĄCZNIK II

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w odniesieniu do komisarza Janusza Wojciechowskiego (sprawy DG AGRI)

1. przyjmuje do wiadomości przyjęty przez Komisję pakiet COVID-19 stanowiący pierwszy 
krok we właściwym kierunku, aby uznać kluczową rolę unijnych rolników w zapewnianiu 
bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowego środowiska dla naszych obywateli; wyraża 
głębokie ubolewanie z powodu faktu, że wszystkie te środki łącznie, wraz z bardzo niskim 
wkładem budżetowym, są dalekie od potrzeb rolników w trudnej sytuacji i 
niewystarczające, aby zapewnić odporność i skuteczność sektora spożywczego; apeluje o 
większe wsparcie, aby umożliwić europejskim rolnikom poradzenie sobie z bezpośrednimi 
problemami, a w perspektywie średnio- i długoterminowej dalszą produkcję 
zrównoważonej żywności bogatej w składniki;

2. z zadowoleniem przyjmuje szerokie potwierdzenie znaczenia istniejących instrumentów 
wsparcia bezpośredniego i instrumentów rynkowych we wnioskach dotyczących WPR po 
2020 r., z określonymi dostosowaniami, a zwłaszcza nową niezależną i skuteczniejszą 
rezerwą kryzysową; apeluje o szereg środków w ramach nowej WPR służących wsparciu 
rolników w przechodzeniu na bardziej zrównoważone rolnictwo oznaczające ograniczenie 
wykorzystania nakładów i częstsze stosowanie innowacyjnych i alternatywnych praktyk 
rolniczych; z zadowoleniem przyjmuje planowane przez Komisję uproszczenie WPR; 

3. z zadowoleniem zauważa, że Komisja zamierza przedstawić zmieniony wniosek w sprawie 
WRF ze świadomością, że pomimo niespotykanego dotąd kryzysu związanego z COVID-
19, unijni rolnicy i przemysł spożywczy zdołał zapewnić wystarczające dostawy żywności 
dla obywateli UE; wzywa Komisję, aby naciskała na zwiększenie lub przynajmniej 

//tradstudiopproj/https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/
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utrzymanie budżetu WPR na obecnym poziomie, i uważa, że należy jednocześnie zachęcać 
rolników do dostarczania dóbr publicznych; odrzuca wszelką możliwość renacjonalizacji 
WPR, która byłaby szkodliwa dla jednolitego rynku; z zadowoleniem przyjmuje 
zatwierdzone na posiedzeniu plenarnym porozumienie osiągnięte w komisji AGRI 
dotyczące rozporządzenia przejściowego, zgodnie z którym należy zapewnić ciągłość 
WPR i płatności dla rolników w okresie przejściowym, oraz podkreśla znaczenie 
terminowego porozumienia między współustawodawcami, aby umożliwić sektorowi 
pewność regulacyjną;

4. wyraża ubolewanie w związku z decyzją Komisji o przyjęciu w tym okresie strategii „od 
gospodarstwa do stołu”, w przekonaniu, że należy teraz skoncentrować wszystkie wysiłki 
na zapewnieniu, by unijny system rolno-spożywczy nadal zapewniał bezpieczeństwo 
żywnościowe w obliczu pandemii COVID-19, zanim przystąpi się do uruchomienia nowej 
ważnej inicjatywy politycznej o daleko idących skutkach dla rolnictwa UE; uważa, że 
istotne jest również, aby Parlament był w stanie właściwie kontrolować wnioski 
ustawodawcze, które będą wynikać ze strategii „od gospodarstwa do stołu”; podkreśla 
znaczenie programu badawczego „Horyzont Europa” dla zwiększenia bezpieczeństwa 
żywnościowego oraz umocnienia zrównoważonego charakteru rolnictwa w UE pod 
względem gospodarczym, środowiskowym i społecznym; w pełni popiera propozycję 
Komisji, aby przeznaczyć 10 mld EUR na badania w dziedzinie rolnictwa i żywności w 
kolejnym okresie finansowania; jest przekonany, że cyfryzacja rolnictwa UE w najlepszym 
interesie rolników i ich środowisk będzie miała decydujące znaczenie dla przyspieszenia 
przejścia na bardziej zrównoważone rolnictwo; podkreśla potrzebę stworzenia odpornego 
systemu żywnościowego z różnymi kanałami dostaw żywności dla konsumentów, 
obejmującymi rynki lokalne i krótkie łańcuchy dostaw; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja kładzie nacisk na wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego rolnictwa 
ekologicznego w UE; z zadowoleniem przyjmuje chęć poszukiwania przez Komisję 
sposobów poprawy oznaczania pochodzenia żywności w celu lepszego informowania 
konsumentów;

5. podkreśla znaczenie przyszłej długoterminowej wizji odnośnie do obszarów wiejskich, a 
także znaczenie konsultacji z mieszkańcami wsi oraz władzami lokalnymi i regionalnymi, 
które rozpoczną się po wakacjach, dla zwiększenia świadomości na temat problemów i 
specyfiki obszarów wiejskich; 

6. uważa, że umowy o wolnym handlu mogą prowadzić do większej aktywności gospodarczej 
i tworzenia miejsc pracy, ale wzywa Komisję do odpowiedniego uznania i 
odzwierciedlenia wrażliwości niektórych sektorów/produktów podczas negocjacji 
handlowych, a także do zapewnienia wzmocnionego mechanizmu ochronnego, aby 
zagwarantować równe warunki działania rolników w UE i w pozostałych częściach świata; 
przypomina Komisji o apelu Parlamentu o szybki rozwój europejskiej strategii w zakresie 
białek, aby przyczynić się do zmniejszenia dużej zależności Europy od białek z importu;
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w odniesieniu do komisarz Stelli Kyriakides (sprawy DG SANTE)

7. zauważa, że rolnikom należy zapewnić przystępne cenowo rozwiązania alternatywne 
wobec chemicznych środków ochrony roślin i nawozów; uważa, że innowacyjne techniki 
hodowli roślin mogą stać się alternatywnym sposobem zapewnienia wystarczającej 
produkcji i zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego, przy jednoczesnym zapewnieniu 
najwyższego poziomu bezpieczeństwa żywności; 

8. uważa, że unijni konsumenci mają prawo do pełnych informacji i podkreśla znaczenie 
przejrzystego systemu etykietowania żywności; podkreśla, że wysokie standardy UE w 
zakresie produkcji żywności powinny mieć również zastosowanie do produktów 
importowanych z państw trzecich; w przeciwnym razie rolnicy z UE znaleźliby się w 
niekorzystnej sytuacji;

9. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zamierza włączyć dobrostan zwierząt do 
strategii „od pola do stołu”; podkreśla, że w sprawozdaniu z realizacji dotyczącym 
transportu zwierząt z 2019 r. Parlament wezwał Komisję do opracowania nowej strategii 
na rzecz dobrostanu zwierząt na lata 2020-2024; wzywa Komisję, aby w swojej ocenie 
strategii UE w zakresie dobrostanu zwierząt zbadała sposoby zapewnienia skutecznego i 
jednolitego egzekwowania obowiązujących przepisów UE dotyczących dobrostanu 
zwierząt, w szczególności w odniesieniu do transportu zwierząt;

10. uważa, że z uwagi na trudności, z jakimi borykają się rolnicy w związku z kryzysem 
wywołanym przez COVID-19, Zielony Ład i jego strategia „od pola do stołu” powinny w 
szczególności stanowić dla rolników rzeczywistą szansę na czerpanie korzyści 
ekonomicznych z wdrażania wartości zrównoważonego rozwoju i zdrowia w całym 
łańcuchu dostaw żywności.

***

ZAŁĄCZNIK III

UAKTUALNIONY KALENDARZ POSIEDZEŃ NA OKRES OD STYCZNIA DO 
GRUDNIA 2020 R.

styczeń–maj 2020 r. czerwiec–grudzień 2020 r.

poniedziałek 6 stycznia w godz. 15.00–
18.30

środa 22 stycznia w godz. 9.00–12.30
środa 22 stycznia w godz. 14.30–18.30
czwartek 23 stycznia w godz. 9.00–12.30

wtorek 2 czerwca w godz. 9.00–11.00

czwartek 11 czerwca w godz. 9.00–11.00 
i 17.30–18.00

wtorek 23 czerwca w godz. 10.00–12.00 i 
18.00–18.45 (do potwierdzenia)
wtorek 23 czerwca w godz. 14.00–16.00 
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(koordynatorzy) do potwierdzenia
poniedziałek 17 lutego w godz. 15.00–18.30
wtorek 18 lutego w godz. 9.00–12.30
wtorek 18 lutego w godz. 14.30–18.30

poniedziałek 6 lipca w godz. 9.00–11.00 i 
17.30–18.00 (do potwierdzenia)

środa 15 lipca w godz. 9.00–11.00
środa 15 lipca w godz. 14.00–16.00 
(koordynatorzy) do potwierdzenia

poniedziałek 31 sierpnia w godz. 15.00–
18.30
wtorek 1 września w godz. 9.00–12.30
wtorek 1 września w godz. 14.30–18.30

środa 15 kwietnia w godz. 15.00–17.00

wtorek 28 kwietnia w godz. 9.00–9.30
wtorek 28 kwietnia w godz. 17.00–18.30

czwartek 30 kwietnia w godz. 10.00–12.00

poniedziałek 12 października w godz. 
15.00–18.30

środa 28 października w godz. 9.00–
12.30
środa 28 października w godz. 14.30–
18.30
czwartek 29 października w godz. 9.00–
12.30

czwartek 7 maja w godz. 9.00–11.00

poniedziałek 11 maja w godz. 17.00–19.00

środa 20 maja w godz. 15.00–17.00

wtorek 26 maja w godz. 10.00–12.00 i 
18.00–18.45

poniedziałek 9 listopada w godz. 15.00–
18.30

poniedziałek 30 listopada w godz. 15.00–
18.30
wtorek 1 grudnia w godz. 9.00–12.30
wtorek 1 grudnia w godz. 14.30–18.30

poniedziałek 7 grudnia w godz. 15.00–
18.30

10. Sprawy różne

Brak.

11. Następne posiedzenia
 2 czerwca 2020 r. w godz. 9.00–11.00 (Bruksela)

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 18.28.

* * *
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