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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

AGRI_PV(2020)1207_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 7. prosince 2020 od 16:45 do 18:45

BRUSEL

Schůze byla zahájena v pondělí 7. prosince 2020 v 16:49 a předsedal jí Norbert Lins 
(předseda).

1. Přijetí pořadu jednání AGRI_OJ(2020)1207_1

Pořad jednání byl přijat ve znění uvedeném v tomto zápisu.

2. Sdělení předsedy

Tlumočení je zajištěno do 13 jazyků: FR, DE, IT, NL, EN, ES, PT, FI, CS, LT, PL, BG 
a RO.

Doporučení vydaná koordinátory výboru AGRI dne 1. prosince 2020 byla schválena.

3. Stav probíhajících třístranných jednání
Horizontální nařízení –  2018/0217(COD)
• zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

Vystoupili: Ulrike Müller a Norbert Lins

4. Stav probíhajících třístranných jednání
Strategické plány SZP –  2018/0216(COD)
• zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

Vystoupili: Peter Jahr a Norbert Lins
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5. Stav probíhajících třístranných jednání
Společná organizace zemědělských trhů –  2018/0218(COD)
• zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

Vystoupili: Eric Andrieu a Norbert Lins

6. Veřejné slyšení na téma Zemědělství v EU po brexitu
(viz samostatný program)

Vystoupili: Norbert Lins, Marcel van der Vliet (předseda Evropského styčného výboru pro 
obchod se zemědělskými a zemědělsko-potravinářskými komoditami (CELCAA)), Paul Kelly 
(předseda výboru pro konkurenceschopnost organizace Food Drink Europe (FDE), ředitel 
pobočky Food Drink Ireland), Tim Cullinan (člen předsednictva Výboru profesních 
zemědělských organizací v Evropské unii (COPA), předseda Irského sdružení zemědělců 
(IFA)), Georges Vassilakis (GŘ AGRI, Evropská komise), Juan Ignacio Zoido Álvarez, Ulrike 
Müller, Ivan David, Martin Häusling, Zbigniew Kuźmiuk, Luke Ming Flanagan, Benoît 
Lutgen, Maria Noichl, Martin Hlaváček.

7. Schválení doporučení koordinátorů výboru AGRI vydaných na jejich schůzi dne 
1. prosince 2020 

1. DISKUSE S KOMISAŘEM WOJCIECHOWSKÝM O TŘÍSTRANNÝCH 
ROZHOVORECH O SZP 

Výsledek: Komisař se zúčastnil první části schůze koordinátorů vyhrazené pro diskusi o 
třístranných rozhovorech o SZP.

2. ZPRÁVA

2.1 Zpráva o provádění předpisů o dobrých životních podmínek zvířat

Rozhodnutí: Koordinátoři rozhodli, že požádají o prodloužení lhůty do konce listopadu 
2021 (současné schválení končí dne 2. dubna 2021).

3. STANOVISKO

3.1. Zpráva z vlastního podnětu výboru IMCO o odstranění necelních překážek na 
jednotném trhu

Rozhodnutí: Koordinátoři rozhodli vypracovat k této zprávě z vlastního podnětu stanovisko. 
Stanovisko bylo přiděleno skupině Renew za 1 bod.

4. ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ BODŮ NA POŘAD JEDNÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH 
SCHŮZÍ VÝBORU

4.1. Stav chovu norků v souvislosti se současnou koronavirovou krizí

Rozhodnutí: Koordinátoři rozhodli pozvat na některou z příštích schůzí výboru AGRI 
zástupce Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropského 
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střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a GŘ SANTE, aby poslance 
informovali o sanitární situaci na úrovni EU.

5. RŮZNÁ ROZHODNUTÍ

5.1. Otázka k ústnímu zodpovězení – Konec výjimky pro jatka bez licencí

Rozhodnutí: Koordinátoři potvrdili otázku k ústnímu zodpovězení, která má být předložena 
na prosincovém dílčím zasedání.

6. PETICE

Kroky v návaznosti na dvě petice zahrnuté pro informaci ve sdělení ze dne 7. července

6.1. Petice č. 1188/2019, kterou předložil Csaba Borboly, státní příslušnost: 
Rumunsko, se čtyřmi podpisy, ve věci řízení populace medvěda hnědého 
v Rumunsku

6.2. Petice č. 0074/2020, kterou předložil Josef Hechenberger, státní příslušnost: 
Rakousko, jménem tyrolské zemědělské komory, ve věci statusu vlka jako 
chráněného druhu

Rozhodnutí: Koordinátoři rozhodli vydat k těmto peticím prohlášení formou dopisu.

Petice, které výbor obdržel pro informaci

6.3. Petice č. 0652/2020, kterou předložil(a) U. B.-W., státní příslušnost: Německo, za 
Höhenberg Ökologische Bildungsstätte (Ekologický vzdělávací institut) se čtyřmi 
podpisy ve věci zrušení požadavku na mulčování půdy v zemědělství s cílem 
přispět k ochraně životního prostředí

6.4. Petice č. 0482/2020, kterou předložil(a) M. B., státní příslušnost: Rakousko, ve 
věci různých druhů evropských systémů měření dusičnanů

6.5. Petice č. 0490/2020, kterou předložil(a) E. W., státní příslušnost: Rakousko, ve 
věci různých druhů evropských systémů měření dusičnanů

6.6. Petice č. 0491/2020, kterou předložil(a) C. R., státní příslušnost: Německo, se 17 
dalšími podpisy, ve věci různých druhů evropských systémů měření dusičnanů

6.7. Petice č. 0499/2020, kterou předložil Christof Christensen, státní příslušnost: 
Německo, ve věci různých druhů evropských systémů měření dusičnanů

6.8. Petice č. 0535/2020, kterou předložil(a) K. E., státní příslušnost: Německo, ve věci 
různých druhů evropských systémů měření dusičnanů.

6.9. Petice č. 0592/2020, kterou předložil Dragomir Drumev, státní příslušnost: 
Bulharsko, ve věci odvětví včelařství v Bulharsku
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Rozhodnutí: Výbor AGRI vezme výše uvedené petice na vědomí a předseda výboru o tom 
bude informovat předsedkyni výboru PETI.
Koordinátoři byli informováni o tom, že výbor PETI zveřejní studii o 
evropských systémech měření dusičnanů.

7. DALŠÍ DOKUMENTY PRO INFORMACI

Rozhodnutí: V souvislosti s dokumenty v příloze I nebudou podniknuty žádné kroky. 

8. PRO INFORMACI

8.1. Nesouhlas výboru ENVI uspořádat veřejné slyšení o metanu

Koordinátoři vzali na vědomí dopis pana Canfina adresovaný panu Tajanimu, v němž výbor 
ENVI na základě rozhodnutí svých koordinátorů ze dne 16. listopadu vyjadřuje nesouhlas 
s uspořádáním veřejného slyšení na téma „Výpočet biogenních emisí metanu v zemědělství“.

8.2. Slyšení „Konec doby klecové“

Rozhodnutím Komise (EU) 2018/1222 ze dne 5. září 2018 byla zaregistrována evropská 
občanská iniciativa Konec doby klecové.
Výsledek iniciativy, která v 18 členských státech shromáždila 1 397 podpisů, byl dne 2. října 
2020 předložen Komisi. Iniciativa mimo jiné Komisi vyzývá, aby ukončila kruté zacházení se 
stovkami milionů hospodářských zvířat v EU, která jsou po většinu života držena v klecích, a 
aby navrhla právní předpis, který by tuto praxi zakázal.
Ve čtvrtek 3. prosince se má uskutečnit diskuse s organizátory iniciativy Konec doby klecové 
o organizačních aspektech slyšení, které je ve virtuálním formátu naplánováno na 1. února 
2021.

8.3. Harmonogram schůzí výboru AGRI na leden až červenec 2021

Koordinátoři nalezli v příloze III kalendář výboru AGRI na rok 2021 s možnými schůzemi 
výboru AGRI od ledna do července 2021. 
Koordinátoři byli informováni o tom, že schůze výboru AGRI jsou plánovány více méně ad 
hoc podle dostupných zdrojů, které jsou nyní omezenější kvůli většímu počtu výborů, a tedy 
jejich žádostí o pořádání schůzí, stínových schůzí a třístranných jednání.

8.4. Studie v roce 2021

Koordinátoři budou brzy konzultováni písemným postupem o tematických studiích, které mají 
být zahájeny v roce 2021.

8.5. Zvláštní zpráva EÚD č. 23/2019: Stabilizace příjmů zemědělců: komplexní 
soubor nástrojů, je však zapotřebí řešit nízkou míru využívání nástrojů a 
nadměrné náhrady

Dne 18. února 2020 koordinátoři rozhodli pozvat na některou příští schůzi výboru AGRI 
odpovědného člena EÚD k výměně názorů o této zvláštní zprávě.
Vzhledem k sanitární situaci a omezeným možnostem pořádání schůzí výborů, nebyl tento bod 
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považován za prioritní a nyní již není aktuální.
Sekretariát jej proto vyřadí z plánování pořadů jednání budoucích schůzí výboru AGRI.

9. RŮZNÉ

***

PŘÍLOHA I

7.1. Dohoda mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti 
zeměpisných označení a jejich ochraně

7.2. Příspěvek bavorského parlamentu ke konzultaci Komise „Hodnocení politiky EU na 
podporu zemědělství“

7.3. První zpráva Výboru regionů „Stav Evropské unie – pohled regionů a měst“

7.4. Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v 
Mezinárodní radě pro cukr, pokud jde o přistoupení Spojeného království k 
Mezinárodní dohodě o cukru z roku 1992 – COM(2020)671

7.5. Návrh usnesení o uplatňování opatření, jež mají posílit dodavatelský řetězec lesního 
dřeva a prosazovat udržitelné lesní hospodářství – Gianantonio Da Re – B9 0342/2020

7.6. Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie 
v Generální radě Světové obchodní organizace k přijetí rozhodnutí o vynětí některých 
nákupů potravin z působnosti zákazů nebo omezení vývozu – COM(2020)729

7.7. Návrh na změnu č. 1 návrhu souhrnného rozpočtu na rok 2021 – Úpravy vyplývající 
z nedávné politické dohody mezi EP a Radou o VFR 2021–2027 – Aktualizované 
potřeby pro zemědělské výdaje – Jiné úpravy a technické aktualizace – 
COM(2020)748

7.8. Dopis pana Clausse předsedovi Sassolimu: Postoj Rady k návrhu rozpočtu na 
rozpočtový rok 2021 – neschválení všech změn přijatých EP 

7.9. Sdělení Komise EP a Radě „Nový program pro spotřebitele – posílení odolnosti 
spotřebitele pro udržitelné oživení“ – COM(2020)696

7.10. Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu 
správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové 
výrobky – COM(2020)708

7.11. Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení 
všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty 
a průmyslové výrobky – COM(2020)737

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0671
file://epadesres/public/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2020/0342
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0729
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0748
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0696
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0708
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0737
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7.12. Přijetí rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v 
Mezinárodní radě pro cukr, pokud jde o přistoupení Spojeného království k 
Mezinárodní dohodě o cukru z roku 1992

7.13. Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF – systém včasného 
varování – č. 7–10/2020 – COM(2020)771

7.14. Stanovisko českého parlamentu ke strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“

7.15. Nevypracování stanoviska Výboru regionů k evropskému právnímu rámci pro klima

7.16. Přijetí rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem
Evropské unie, pokud jde o některá usnesení, o nichž se bude hlasovat na 18. zasedání 
valné hromady Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno (OIV) dne 
26. listopadu 2020 – 12752/20

7.17. Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o celkovém fungování úředních 
kontrol provedených v členských státech (2017–2018)
 s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se potravin a krmiv a 
pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví
rostlin a přípravků na ochranu rostlin COM(2020)756 – SWD(2020)283

7.18. Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/848 o ekologické 
produkci, pokud jde o jeho datum použitelnosti a některá další data uvedená v daném 
nařízení – COM(2020)483 final – 2020/0231 (COD)]

7.19. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Maximální využití inovačního potenciálu EU 
– Akční plán pro duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnosti EU“ – 
COM(2020)760

7.20. Pracovní dokument útvarů Komise o hodnocení nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 469/2009 o dodatkovém ochranném osvědčení pro léčivé přípravky a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 o zavedení dodatkových 
ochranných osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin – SWD(2020)292 – 
SWD(2020)293

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0771
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2020/12752
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0756
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0283
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0760
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0292
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0293
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PŘÍLOHA III

SDĚLENÍ ČLENŮM

AKTUALIZOVANÝ KANLENDÁŘ SCHŮZÍ OD LEDNA DO ČERVENCE 2021

leden–květen 2021 červen–prosinec 2021

pondělí 11. ledna, 16:45–18:45

čtvrtek 14. ledna, 9:00–12:00

pondělí 25. ledna, 16:45–18:45
úterý 26. ledna, 9:00–12:00

pondělí 14. června, 16:45–18:45
úterý 15. června, 9:00–12:00

úterý 22. června, 9:00–12:00
úterý 22. června, 16:45–18:45

pondělí 1. února, 16:45–18:45 
(AGRI-PETI)

čtvrtek 4. února, 13:45–15:45

středa 24. února, 9:00–12:00 a 
16:45–18:45

čtvrtek 1. července, 9:00–12:00

pondělí 12. července 16:45–18:45
úterý 13. července 9:00–12:00

čtvrtek 4. března, 9:00–12:00

pondělí 15. března, 16:45–18:45
úterý 16. března, 9:00–12:00

úterý 23. března, 9:00–12:00
úterý 23. března, 16:45–18:45

čtvrtek 8.dubna, 9:00–12:00

středa 14. dubna, 9:00–12:00
středa 14. dubna, 16:45–18:45

čtvrtek 22.dubna, 9:00–12:00

pondělí 10. května, 16:45–18:45

středa 26. května, 16:45–18:45
čtvrtek 27. května, 9:00–12:00
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8. Příští schůze
 11. ledna 2021, 16:30–18:45 (Brusel)
 14. ledna 2021, 16:45–18:45 (Brusel)
 25. ledna 2021, 16:45–18:45 (Brusel)
 26. ledna 2021, 9:00–12:00 a 13:00–14:00 (Brusel)

Schůze skončila v 18:45.

* * *



PV\1227801CS.docx 9/12 PE663.397v01-00

CS

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 (*)

Norbert Lins, Francisco Guerreiro, Daniel Buda, Elsi Katainen 

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

Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Carmen Avram, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, 
Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Martin Hlaváček, Martin Häusling, Benoît 
Lutgen, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, 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

Franc Bogovič, Francesca Donato, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Daniela Rondinelli, Riho Terras, Ruža Tomašić, 
Michal Wiezik, 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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