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Европейски парламент
2019-2024

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

AGRI_PV1119_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 19 ноември 2020 г., 13.30 – 15.45 ч.

Брюксел

С дистанционното участие на членовете на комисията по земеделие и развитие на 
селските райони (AGRI), представители на Съвета и на Комисията

Заседанието беше открито на 19 ноември 2020 г., четвъртък, в 13.45 ч., под 
председателството на Норберт Линс (председател).

1. Приемане на дневния ред AGRI_OJ1119_1

Дневният ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол.

2. Съобщения на председателя

Наличен е устен превод на 12 езика: френски, немски, италиански, нидерландски, 
английски, испански, португалски, чешки, литовски, полски, български и 
румънски;

Препоръките, отправени от координаторите на комисията AGRI, бяха одобрени.

3. Одобряване на протоколите от заседанията от:

 2 септември 2020 г. PE 660.118v01–00

Протоколите бяха одобрени.

 7 септември 2020 г. PE 657.433v01–00
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Протоколите бяха одобрени.

 12 октомври 2020 г. PE 658.999v01–00

Протоколите бяха одобрени.

 26 – 27 октомври 2020 г. PE 660.113v01–00

Протоколите бяха одобрени.

4. Актуално състояние на текущите тристранни преговори относно досиетата 
за ОСП

Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3 от 
Правилника за дейността) от тристранната среща, проведена на 10 ноември

Стратегически планове по ОСП 
AGRI/9/00350
2018/0216(COD)
Оратор: Петер Яр

Хоризонтален регламент 
AGRI/9/00344
2018/0218(COD)
Оратор: Улрике Мюлер

CMO 
AGRI/9/00337
2018/0218(COD)
Оратор: Ерик Андрийо

Стратегически планове по ОСП – 2018/0216(COD)
Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3 от 
Правилника за дейността) от тристранната среща, проведена на 19 ноември

Оратори: Норберт Линс, Мария Нойхл, Мартин Хлавачек, Жил Льобретон, 
Берт-Ян Ройсен, Люк Минг Фланаган, Мартин Хойслинг

5. Актуално състояние на текущите тристранни преговори
Единен пазар 

AGRI/8/13607
2018/0231(COD)

Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3 от 
Правилника за дейността)

Оратор: Симоне Шмидбауер 
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6. Актуално състояние на текущите тристранни преговори
Европейски инструмент за възстановяване и Програма за селските райони 
на инструмента за възстановяване

2018/0224(COD)
COM(2020)0459 
Докладчик: Паоло Де Кастро (S&D)

Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3 от 
Правилника за дейността)

Оратори: Паоло Де Кастро, Ан Сандер, Мартин Хлавачек, Елена Лици, Бронис 
Ропе, Берт-Ян Ройсен, Елси Катайнен

7. Представяне от Европейската комисия (ГД „Земеделие и развитие на 
селските райони“) на оценката на мерките по линия на ОСП, приложими за 
винарския сектор (SWD(2020)232)

Оратори: Норберт Линс, Жуан Онофре (ГД „Земеделие и развитие на 
селските райони“), Софи Хилейн (ГД „Земеделие и развитие на селските 
райони“), Херберт Дорфман, Паоло Де Кастро, Улрике Мюлер, Анджело 
Чока, Мартин Хойслинг, Масали Агилар, Люк Фланаган, Кристине Шнайдер, 
Изабел Карваляйш, Ирен Толре, Ан Сандер, Ерик Андрийо, Мара Бицото, Хуан 
Игнасио Соидо Алварес, Емануил Франгос, Клара Агилера, Дино Джарусо

8. Одобряване на препоръките, изготвени от координаторите на комисията 
AGRI на тяхното заседание на 27 октомври 2020 г.

1. СТАНОВИЩЕ

1.1. До комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
(ENVI) – Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета 
относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 
2030 г. – COM(2020)652

Решение: Координаторите решиха да изготвят становище.
Становището е възложено на Verts/ALE за 1 точка.

2. ДОКЛАДИ ПО СОБСТВЕНА ИНИЦИАТИВА (INI)

2.1. Доклади по собствена инициатива за 2020 г.

Решение: Координаторите решиха да не изискват доклад по собствена 
инициатива и да изчакат обявяването на съобщението на Комисията 
относно селските райони и междувременно да обмислят внасянето на 
въпрос с искане на устен отговор на пленарно заседание, за да 
повдигнат някои от ключовите въпроси, свързани с текущия дебат 
относно селските райони.

3. ИЗСЛУШВАНЕ

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0652
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3.1. Проект на програма за изслушването на тема „Запазване на биологичното 
разнообразие в селското стопанство“

Решение: Публичното изслушване ще бъде отложено за 19 ноември.
Някои координатори одобриха проекта на програмата, коментари от 
други групи относно проекта на програмата могат да бъдат съобщение 
писмено.

Председателят предложи да бъде започнат „супертрилог“ относно 
трите досиета по ОСП на 10 ноември (като се използва времето, 
първоначално планирано за публичното изслушване на тема „Запазване 
на биологичното разнообразие в селското стопанство“).
Координаторите одобриха предложението на председателя. 

4. ИСКАНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ТОЧКИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА 
ПРЕДСТОЯЩИТЕ 
ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА

4.1. Среща с Комитета на регионите относно новата дългосрочна визия за 
селските райони

Решение: Координаторите се съгласиха да проведат среща с Комитета на 
регионите по време на бъдещо заседание на комисията AGRI.

4.2. Оценка на мерките по линия на ОСП, приложими за винарския сектор – 
SWD(2020)232

Решение: Координаторите се съгласиха да има представяне от Комисията на 
тази тема по време на бъдещо заседание на комисията AGRI.

4.3. Проучване на Съвместния изследователски център относно съюзите на 
търговците на дребно

Решение: Координаторите решиха да поканят на бъдещо заседание на комисията 
AGRI през 2021 г. представител на френския парламент във връзка с 
проучване, извършено на същата тема.

5. ДРУГИ РЕШЕНИЯ

5.1. Назначаване на нов докладчик за Брексит

Решение: Координаторите ще вземат решение относно назначаването на нов 
докладчик за Брексит от комисията AGRI чрез писмена процедура.
Предложените кандидати са Мартин Хлавачек и Люк Минг Фланаган.

5.2. Съобщение на Комисията относно стратегическото прогнозиране  – 
COM(2020)493

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0232
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0493
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Решение: Координаторите решиха да поканят заместник-председателя на 
Комисията Марош Шефчович да обсъдят темата допълнително в 
близкото бъдеще.

5.3. Искане за оценка на въздействието

Решение: Тази точка се отлага за следващото заседание на координаторите.

6. ПЕТИЦИИ

Решение: Тази точка се отлага за следващото заседание на координаторите.

7. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА СВЕДЕНИЕ

Решение: Да не се предприемат действия по отношение на нито един от 
документите в приложение VI.

8. ЗА СВЕДЕНИЕ

8.1 Споразумение относно „От стопанството до трапезата“ (F2F) в съвместен 
доклад с комисията ENVI

Координаторите бяха уведомени за споразумението, постигнато с комисията ENVI, 
относно доклада по собствена инициатива F2F. Това беше съобщено на Съвета на 
председателите на комисии (СПК) посредством съвместно подписано писмо от 7 
октомври 2020 г. 

Това споразумение поставя следните основни въпроси:
1 – Съвместен доклад на комисиите AGRI и ENVI съгласно член 58 от ПД, участие на 
други комисии единствено въз основа на член 56 от ПД ( PECH, DEVE и INTA);
2 – Начини на сътрудничество под формата на приложен работен документ, който 
включва споразумение относно разпределението на темите, повдигнати в 
стратегията „От стопанството до трапезата“, в съответствие с правомощията 
на двете комисии;
3 – Съвместният доклад няма да засяга други доклади по собствена инициатива, 
посветени на теми, споменати в стратегията „От стопанството до трапезата“, 
които са подробно разгледани в други политики/стратегии; 
4 – Проектът на доклад ще бъде финализиран след съвместна дискусия между 
докладчиците и съответните им екипи относно материалите, подготвени от всеки 
докладчик, за да се изготви съгласуван текст за проекта на доклад;
5 – Специални заседания на докладчиците в сянка ще бъдат организирани и 
председателствани от докладчиците; докладчиците в сянка и технически персонал от 
двете комисии ще бъдат поканени на всички тези заседания и на техническите 
заседания.

По отношение на времето е установено предварително споразумение между двамата 
докладчици да представят проекта на доклад до началото на 2021 г. с краен срок за 
внасяне на изменения след това. 
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На 30 ноември INRA, Франция ще представи външно проучване относно полезните 
взаимодействия между Зеления пакт / F2F и ОСП.

8.2. Изменено предложение за регламент на ЕП и на Съвета за установяване на 
рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за 
изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за 
климата) – COM(2020)0563

Този регламент за изменение въвежда само един въпрос в законодателния акт за 
климата:

„Балансираният, реалистичен и разумен подход към постигането на неутралност по 
отношение на климата до 2050 г. означава да си поставим за цел понижаване на 
емисиите с 55% до 2030 г.“
В неотдавнашното си становище комисията AGRI вече подкрепи целта за 55%, затова 
този регламент за изменение е напълно в съответствие с позицията на комисията 
AGRI, както беше гласувана.

Председателят на комисията AGRI ще предостави становище под формата на писмо 
в подкрепа на този регламент за изменение от председателя на комисията AGRI до 
водещата комисия ENVI.

9. РАЗНИ ВЪПРОСИ

9.1. Препоръки на Комисията към държавите членки във връзка с 
националните стратегически планове

Въпрос, повдигнат от г-н Де Кастро:
Комисията скоро ще издаде препоръки към държавите членки във връзка с 
националните стратегически планове. Г-н Де Кастро предлага да бъде поканена ГД 
AGRI, за да представи препоръките пред комисията AGRI.

***

file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0563
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI:

7.1. Предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме 
от името на Европейския съюз в рамките на Международната организация по 
лозата и виното (OIV)
 

7.2. Решение на Съвета за установяване на позицията, която трябва да се заеме от 
името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет по зърното 
относно присъединяването на Обединеното кралство към Конвенцията за 
търговията със зърно от 1995 г.

7.3. Становище от Европейския икономически и социален комитет относно 
предложението за регламент на ЕП и на Съвета относно механизма за отпускане 
на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход – 
COM(2020)453 и относно измененото предложение за регламент на ЕП и на 
Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход – COM(2020)460

7.4. Предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме 
от името на Европейския съюз в рамките на Съвета на Международната 
организация по кафе – COM(2020)583

7.5. На 28 септември Комисията стартира нов План за действие за митническия 
съюз, определящ серия от мерки, които да направят митниците на ЕС по-
иновативни и ефикасни през следващите четири години

7.6 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно засилване 
на европейската амбиция в областта на климата за 2030 г. – COM(2020)562 – 
SEC(2020) 301 final – SWD(2020) 176 final – SWD(2020) 177 final – SWD(2020) 
178 final 

7.7. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно оценка за 
целия ЕС на националните планове в областта на енергетиката и климата – Към 
екологосъобразен преход и насърчаване на икономическото възстановяване чрез 
интегрирано планиране в областта на енергетиката и климата – COM(2020)564

7.8. Становище на Европейския икономически и социален комитет относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство по 
отношение на датата на прилагането му и на някои други дати, посочени в 
същия регламент – COM(2020)483 final – 2020/0231 (COD)

7.9. Решения на инвестиционния комитет на ЕФСИ – 1.4.2020 – 30.9.2020 г.

7.10. Уведомяване за изпращането с отделно писмо на позицията на Съвета по 
проекта на общ бюджет на ЕС за финансовата 2021 г., както беше приета от 
Съвета. 

file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/comite_economique_et_social/com/2020/0453
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/comite_economique_et_social/com/2020/0460
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/BG/COM-2020-583-F1-BG-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs-action-plan-2020_bg.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs-action-plan-2020_bg.pdf
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0562
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2020/0301
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0176
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0177
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0178
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0178
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0564
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7.11. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Ново ЕНП за 
научни изследвания и иновации – COM(2020)628 – SWD(2020) 214 final

7.12. Приемане от Съвета на решението за подписването от името на Съюза на 
Споразумението под формата на размяна на писма между ЕС и Република Куба 
съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 
от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, 
включени в списъка CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното 
кралство от ЕС (10636/20, както и текстът на споразумението 10638/20)

7.13. Приемане от Съвета на решението за подписването от името на Съюза на 
Споразумението под формата на размяна на писма между ЕС и Кралство 
Норвегия съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията 
(ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни 
квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на 
Обединеното кралство от ЕС (10642/20, както и текстът на споразумението 
10644/20)

7.14 B9-0335/2020 Предложение за резолюция относно развитието на открити 
градски стопанства 

7.15. Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Доклад за 
напредъка в областта на възобновяемата енергия – COM(2020)952

7.16. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Белгия в областта на енергетиката и климата – SWD(2020) 
900

7.17. Решение за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на 
еквивалентността на извършените в Украйна полски инспекции на посеви за 
производство на семена от зърнени култури и по отношение на 
еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна

7.18. Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския 
икономически и социален комитет относно състоянието на природата в 
Европейския съюз – Доклад за статуса и тенденциите през периода 2013 – 
2018 г. при видовете и при типовете местообитания, защитени съгласно 
Директивата за птиците и Директивата за местообитанията – COM(2020)635

7.19. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно стратегията 
на ЕС за намаляване на емисиите на метан – COM(2020)663

7.20. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно стратегията 
за устойчивост в областта на химикалите – Към нетоксична околна среда – 
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COM(2020)667 - SWD(2020) 225 final - SWD(2020) 247 final - SWD(2020) 248 
final - SWD(2020) 249 final - SWD(2020) 250 final - SWD(2020) 251 final

7.21. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Чехия в областта на енергетиката и климата – SWD(2020) 
902

7.22. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на България в областта на енергетиката и климата – 
SWD(2020) 901

7.23. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Дания в областта на енергетиката и климата – SWD(2020) 
903

7.24. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Германия в областта на енергетиката и климата – 
SWD(2020) 904

7.25. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Естония в областта на енергетиката и климата – SWD(2020) 
905

7.26. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Ирландия в областта на енергетиката и климата – 
SWD(2020) 906

7.27. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Гърция в областта на енергетиката и климата – SWD(2020) 
907

7.28. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Испания в областта на енергетиката и климата – SWD(2020) 
908

7.29. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Франция в областта на енергетиката и климата – SWD(2020) 
909

7.30. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Хърватия в областта на енергетиката и климата – 
SWD(2020) 910

7.31. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Италия в областта на енергетиката и климата – SWD(2020) 
911
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7.32. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Кипър в областта на енергетиката и климата – SWD(2020) 
912

7.33. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Латвия в областта на енергетиката и климата – SWD(2020) 
913

7.34. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Литва в областта на енергетиката и климата – SWD(2020) 
914

7.35. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Люксембург в областта на енергетиката и климата – 
SWD(2020) 915

7.36. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Унгария в областта на енергетиката и климата – SWD(2020) 
916

7.37. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Малта в областта на енергетиката и климата – SWD(2020) 
917

7.38. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Нидерландия в областта на енергетиката и климата – 
SWD(2020) 918

7.39. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Австрия в областта на енергетиката и климата – SWD(2020) 
919

7.40. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Полша в областта на енергетиката и климата – SWD(2020) 
920

7.41. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Португалия в областта на енергетиката и климата – 
SWD(2020) 921

7.42. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Румъния в областта на енергетиката и климата – SWD(2020) 
922

7.43. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Словения в областта на енергетиката и климата – 
SWD(2020) 923
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7.44. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Словакия в областта на енергетиката и климата – 
SWD(2020) 924

7.45. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Финландия в областта на енергетиката и климата – 
SWD(2020) 925

7.46. Работен документ на службите на Комисията относно оценка на окончателния 
национален план на Швеция в областта на енергетиката и климата – SWD(2020) 
926

7.47 Приемане от Съвета на регламент за изменение на Регламент (ЕС) 2018/848 
относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти 
по отношение на датата на прилагането му и на някои други дати, посочени в 
същия регламент

7.48. Работна програма на Комисията за 2021 г. – Жизнен съюз в един уязвим свят – 
COM(2020)690

7.49. Становище на португалското правителство относно регламента за биологичното 
производство

7.50. Работен документ на службите на Комисията относно оценката на пазарните 
стандарти (съдържащи се в Регламента за единната обща организация на 
пазарите (ООП), в т. нар. „Директиви за закуските“ и във вторичното 
законодателство за ООП) – SWD(2020) 230 – SWD(2020) 231

9. Следващи заседания

 30 ноември 2020 г., 16.45 – 18.45 ч. (Брюксел)
 1 декември 2020 г., 9.00 – 12.00 ч. (Брюксел)
 7 декември 2020 г., 16.45 – 18.45 ч. (Брюксел)

***

Заседанието беше закрито в 15.52 ч.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Mazaly Aguilar, Daniel Buda, Elsi Katainen, Norbert Lins

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Eric Andrieu, Carmen Avram, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, 
Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Salvatore De Meo, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Cristian 
Ghinea, Dino Giarrusso, Martin Hlaváček, Martin Häusling, Gilles Lebreton, Chris MacManus, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Juozas 
Olekas, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan 
Ignacio Zoido Álvarez

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Francesca Donato, Emmanouil Fragkos, Claude Gruffat, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Elena Lizzi, Daniela Rondinelli, Christine 
Schneider, Riho Terras, Irène Tolleret, Ruža Tomašić, Michaela Šojdrová

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ 
Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Sophie Helaine (DG AGRI), João Onofre (DG AGRI)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat 
des groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

ID

Verts/ALE

ECR

GUE/NGL

NI

Alwyn Strange, Dimo Ivanov 

Maggie Coulthard, Yiannis Latoudis

Javier Poza Llorente, Guna Rudzite, Katerina Vrublova

Philippe Chevallier Chantepie, Filippo Pozzi, Nikola Zborilova

Harriet Clayton, Juliette Leroux, Andrzej Nowakowski

Jarka Chloupkova, Anita Gulam Lalic, Slawomir Miozga, Christine Van Dijk

Dominik Zganek, John McGilloway

Antonio Anselmi, Xhoela Hodo

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
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