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Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

AGRI_PV(2021)0414_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 14ης Απριλίου 2021, από τις 15.00 έως τις 16.15 και από τις 16.45 έως 

τις 18.45

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

14 Απριλίου 2021, από τις 15.15 έως τις 16.15 (κεκλεισμένων των θυρών)

1. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, στις 16.49, υπό την προεδρία του 
Norbert Lins (προέδρου).

14 Απριλίου 2021, από τις 16.45 έως τις 18.45

Με την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μελών της AGRI, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής

2. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης PV(2021)0414_1

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με τη μορφή που παρατίθεται στα παρόντα πρακτικά.

3. Ανακοινώσεις του προέδρου

Διατίθεται διερμηνεία σε 21 γλώσσες: FR, DE, IT, NL, EN, DA, EL, ES, PT, FI, SV, 
CS, ET, HU, LT, PL, SK, SL, BG, RO και HR.

Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι, μετά από ανταλλαγή απόψεων με τον βουλευτή Walter 
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Scott της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, σχεδιάζεται η 
διοργάνωση κοινής συζήτησης μεταξύ των δύο επιτροπών για τη γεωργία, κατά το 
δεύτερο εξάμηνο του 2021.

4. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
 19 Νοεμβρίου 2020 PV – PE662.089v01-00
 30 Νοεμβρίου 2020 - 1 Δεκεμβρίου 2020 PV – PE680.977v02-00
 7 Δεκεμβρίου 2020 PV – PE663.397v02-00
 11 Ιανουαρίου 2021 PV – PE680.973v01-00
 13 Ιανουαρίου 2021 PV – PE691.167v01-00
 14 Ιανουαρίου 2021 PV – PE681.034v01-00
 25-26 Ιανουαρίου 2021 PV – PE680.863v01-00

Τα πρακτικά εγκρίνονται.

5. Παρουσίαση από τον Janusz Wojciechowski, Επίτροπο αρμόδιο για τη Γεωργία, 
του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής στην ΕΕ

Ομιλητές: Norbert Lins, Janusz Wojciechowski, Herbert Dorfmann, Paolo De Castro, Ulrike 
Müller, Gilles Lebreton, Martin Häusling, Krzysztof Jurgiel, Christine Schneider, Elsi 
Katainen, Isabel Carvalhais, Anne Sander, Clara Aguilera, Elena Lizzi, Claude Gruffat, Tom 
Vandenkendelaere, Mazaly Aguilar, Jan Huitema, Marc Tarabella, Luke Ming Flanagan, 
Simone Schmiedtbauer, Eric Andrieu, Daniel Buda, Irène Tolleret, Petri Sarvamaa, Benoît 
Biteau, Álvaro Amaro, Bert-Jan Ruissen

6. Κατάσταση προόδου των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του 
τριμερούς διαλόγου σχετικά με τους φακέλους της ΚΓΠ

Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 
παράγραφος 3 του Κανονισμού)

Στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ - 2018/0216(COD)

Ομιλητές: Norbert Lins, Peter Jahr, Gilles Lebreton, Paolo De Castro, Martin Häusling, 
Bert-Jan Ruissen, Luke Ming Flanagan

Οριζόντιος κανονισμός - 2018/0217(COD)

Ομιλητές: Norbert Lins, Ulrike Müller, Anne Sander, Pina Picierno

ΚΟΑ - 2018/0218(COD)

Ομιλητές: Norbert Lins, Eric Andrieu, Anne Sander, Benoît Biteau

7. Έγκριση των συστάσεων των συντονιστών της AGRI κατά τη συνεδρίασή τους 
στις 23 Μαρτίου 2021

1. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
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1.1. Γνωμοδότηση της ENVI σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/625 όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους στα ζώα και στα προϊόντα 
ζωικής προέλευσης που εξάγονται στην Ένωση από τρίτες χώρες, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απαγόρευση ορισμένων χρήσεων 
αντιμικροβιακών ουσιών - COM(2021) 108 - 2021/0055 (COD)

Απόφαση: Οι συντονιστές αποφασίζουν να συντάξουν γνωμοδότηση επί της έκθεσης αυτής.
Η γνωμοδότηση ανατίθεται στην Ομάδα ID έναντι ενός μορίου.

2. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2.1. Απειλή επιβολής δασμών αντιντάμπινγκ στο κρέας πουλερικών που εισάγεται 
στη Νότια Αφρική από τη Δανία, την Ιρλανδία, την Πολωνία και την Ισπανία

Απόφαση: Οι συντονιστές αποφασίζουν να αναθέσουν στον πρόεδρο της AGRI να ρωτήσει 
την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση και πιθανά περαιτέρω βήματα.

2.2. Έκθεση με τίτλο «Farmers for the Future» [Γεωργοί του μέλλοντος]

Απόφαση: Οι συντονιστές αποφασίζουν να καλέσουν το Κοινό Κέντρο Ερευνών της 
Επιτροπής να παρουσιάσει την έκθεση.

3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ - ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021

Απόφαση: Οι συντονιστές αποφασίζουν σχετικά με τη διοργάνωση διακοινοβουλευτικής 
συνεδρίασης με μέλη των επιτροπών των εθνικών κοινοβουλίων κατά το τέλος 
του δεύτερου εξαμήνου του 2021.
Το συγκεκριμένο θέμα που θα συζητηθεί, θα αποφασιστεί κατά τη συνεδρίαση 
των συντονιστών στις 14 Απριλίου. 

Κατόπιν πρότασης του προέδρου, οι συντονιστές αποφασίζουν να 
πραγματοποιήσουν εξ αποστάσεως ανταλλαγή απόψεων με την επιτροπή των 
ΗΠΑ για τη γεωργία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 ή το 2022.

4. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

4.1. Διαδικασία προϋπολογισμού για το 2022 - Προκαταρκτική αξιολόγηση από την 
Επιτροπή των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών 
(ΔΣ-ΠΕ)

Απόφαση: Να κληθούν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της AGRI να υποβάλουν 
προτάσεις ΔΣ-ΠΕ στη γραμματεία της AGRI έως τη λήξη της εσωτερικής 
προθεσμίας της 9ης Απριλίου.

Οι συντονιστές συμφωνούν εκ των προτέρων σχετικά με τη διαβίβασή τους στη 
γραμματεία της BUDG εξ ονόματος της επιτροπής AGRI.

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2021/0108
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4.2. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ 
ΕΕ και Πακιστάν (2021/0042(NLE)) σχετικά με την κατανομή των δασμολογικών 
ποσοστώσεων μετά το Brexit 

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ 
ΕΕ και Ινδονησίας (2021/0044(NLE)) σχετικά με την κατανομή των 
δασμολογικών ποσοστώσεων μετά το Brexit 

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ 
ΕΕ και Αργεντινής (2021/0054(NLE)) σχετικά με την κατανομή των 
δασμολογικών ποσοστώσεων μετά το Brexit 

Απόφαση: Η επιτροπή AGRI να δώσει τη συγκατάθεσή της για τη σύναψη της συμφωνίας 
μεταξύ ΕΕ και, αντίστοιχα, Πακιστάν, Ινδονησίας και Αργεντινής, υπό μορφή 
επιστολής του προέδρου προς την INTA (αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή) 
σύμφωνα με το άρθρο 56 του Κανονισμού.

Οι συντονιστές αποφασίζουν να καλέσουν την Επιτροπή να προβεί σε 
επισκόπηση της κατάστασης όσον αφορά τις συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και 
τρίτων χωρών σχετικά με την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων μετά 
το Brexit.

5. ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Αναφορά προς ενημέρωση

5.1. Αναφορά αριθ. 1102/2020, του J.G., αυστριακής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
επαρχίας του Τιρόλου, σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει για την αλπική 
γεωργία ο πληθυσμός λύκων

Απόφαση: Οι συντονιστές αποφασίζουν να συντάξουν γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής 
προς την επιτροπή PETI , εφιστώντας την προσοχή στην AGRI για τη βαρύτητα 
του θέματος.

6. ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Απόφαση: Καμία ενέργεια όσον αφορά τα έγγραφα που περιέχονται στο παράρτημα Ι.

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0042(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0044(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0054(NLE)&l=en
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7. ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

7.1. Δημόσιες ακροάσεις της επιτροπής: διαδικασία προγραμματισμού - δεύτερο 
εξάμηνο του 2021

Η επιτροπή AGRI έχει κληθεί να υποβάλει τον προγραμματισμό της για τις δημόσιες ακροάσεις 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 (από Ιούλιο έως Δεκέμβριο) στη Γραμματεία της ΔΠΕ έως 
τις 15 Απριλίου. 
Σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απέστειλε στις 16 Μαρτίου η γραμματεία της AGRI, 
οι πολιτικοί σύμβουλοι έλαβαν κατάλογο επτά προτάσεων ακρόασης που υποβλήθηκαν πέρυσι, 
αλλά δεν λήφθηκαν υπόψη ή αναβλήθηκαν. Ιδανικά, θα πρέπει να επιλεγούν κατά μέγιστο τρεις 
ακροάσεις για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Χωρίς καμία σειρά προτίμησης, οι 
προτάσεις είναι οι εξής: 
1) Ηπειρωτικά φυτά καλλιέργειας και το μέλλον: αντιμετώπιση των προκλήσεων στον 

τομέα της γεωργίας σε ολόκληρη την ΕΕ· 
2) Ο ρόλος των δεδομένων στον ψηφιακό μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα και στον 

κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για τη γεωργία (Renew)· 
3) Ο πολλαπλασιασμός των μη αυτόχθονων εντόμων στην Ευρώπη. Ο οικονομικός 

αντίκτυπος στον γεωργικό τομέα και η έρευνα για την εξάλειψη των προβλημάτων (ID)·
4) Οικονομική σύγκριση των επιδόσεων, της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της 

γεωργίας της ΕΕ (για τα κύρια προϊόντα) σε σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές εκτός 
ΕΕ, λαμβανομένης υπόψη της ποικιλομορφίας των προτύπων (περιβάλλον, υγιεινή, 
συνθήκες εργασίας, καλή μεταχείριση των ζώων κ.λπ.) (ID)·

5) Η κατάσταση του Brexit/ η επιρροή του Brexit στην ευρωπαϊκή αγορά (Verts/ALE)· 
6) Η κατάσταση στην αγορά χοίρων σε σχέση με την πανώλη των χοίρων (Verts/ALE).

Ζητήθηκε από τους πολιτικούς συμβούλους να αποστείλουν στη γραμματεία της AGRI, έως τις 
30 Μαρτίου, ώρα 12.00, μια κατάταξη των προτιμήσεών τους, προκειμένου να την 
επεξεργαστεί η γραμματεία για την απόφαση των συντονιστών στις 14 Απριλίου. 

Εναλλακτικά, εάν προταθούν νέα θέματα, θα πρέπει να διοργανωθεί συνεδρίαση για την 
επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την επιλογή των προτάσεων πριν από την τελική απόφαση των 
συντονιστών.

Ζητήθηκε από τους πολιτικούς συμβούλους να αποστείλουν στη γραμματεία της AGRI, έως τις 
30 Μαρτίου, ώρα 12.00, μια κατάταξη των προτιμήσεών τους, προκειμένου να την επεξεργαστεί 
η γραμματεία για την απόφαση των συντονιστών στις 14 Απριλίου. 

Εναλλακτικά, εάν προταθούν νέα θέματα, θα πρέπει να διοργανωθεί συνεδρίαση για την 
επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την επιλογή των προτάσεων πριν από την τελική απόφαση των 
συντονιστών.  

7.2. Δημόσια ακρόαση της ENVI με τίτλο «Νέες τεχνικές ΓΤ στον τομέα των 
τροφίμων: επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον;» 

Στο παράρτημα ΙΙ βρίσκεται επιστολή του Pascal Canfin προς τη ΔΠΕ με την οποία ζητείται 
άδεια για τη διοργάνωση δημόσιας ακρόασης με θέμα «Νέες τεχνικές ΓΤ στον τομέα των 
τροφίμων: επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον;» στις 10 Μαΐου 2021, στην οποία θα 
κληθούν να συμμετάσχουν ως ομιλητές δύο μέλη της AGRI. 
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Ο πρόεδρος θα ζητήσει να προσκληθούν όλα τα μέλη της AGRI.

7.3. Τριμερείς διάλογοι για την ΚΓΠ

Το Συμβούλιο αποφάσισε πρόσφατα ότι το σύνολο των συμμετεχόντων στο ΕΚ, με φυσική ή 
εξ αποστάσεως παρουσία, περιορίζεται σε 24 για τους τριμερείς διαλόγους που 
πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Συμβουλίου, με τη φυσική παρουσία 15 
συμμετεχόντων κατ’ ανώτατο όριο. Προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται η δυνατότητα 
παράτασης του ορίου αυτού.

Η Γραμματεία της AGRI ζητεί από τον ομόλογό της στο Συμβούλιο, σε πνεύμα καλής 
διοργανικής συνεργασίας, να εξετάσει το ενδεχόμενο χορήγησης δικαιώματος παρέκκλισης 
στους συμμετέχοντες του ΕΚ για τους τριμερείς διαλόγους που θα πραγματοποιηθούν στις 
εγκαταστάσεις του Συμβουλίου. 

Παράλληλα, το θέμα συζητείται σε πολιτικό επίπεδο με την πορτογαλική Προεδρία.

8. ΔΙΑΦΟΡΑ

8.1. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ 
ΕΕ και Αυστραλίας για την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων μετά το 
Brexit - COM(2021) 52 final - 2021/0029 (NLE)

Ο Ivan David ζητεί από τον πρόεδρο να αποστείλει υπενθύμιση προς απάντηση στην Επιτροπή 
σε σχέση με την επιστολή της AGRI με την οποία ζητείται  αιτιολόγηση για τις αλλαγές στις 
ποσοτικές δεσμεύσεις.

***

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2021/0052
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ANNEX I

6.1. Council adoption of a decision of the signing, on behalf of the Union, of the 
Agreement between the European Union and the Kingdom of Thailand pursuant to 
Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating 
to the modification of concessions on all the tariff-rate quotas included in the EU 
Schedule CLXXV as a consequence of the United Kingdom's withdrawal from the 
European Union - 2021/0003 (NLE)

6.2. Council recommendation on the discharge to be given to the Commission in respect of 
the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 
2019 - 5792/21

6.3. Council conclusions on the budget guidelines for 2022 - 5791/21

6.4. Council recommendations on the discharge to be given to the executive agencies in 
respect of the implementation of the budget for the financial year 2019 - 5794/21

6.5. Communication to the European Parliament and the Council on the entry into 
operation of the Common Provisioning Fund - COM(2021) 88 final

6.6. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the entry 
into operation of the Common Provisioning Fund - COM(2021) 69 final

6.7. Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions on Forging a climate-resilient 
Europe - the new EU Strategy on Adaptation to Climate Change- COM(2021) 82 final 
- SEC(2021) 89 final - SWD(2021) 25 final - SWD(2021) 26 final

6.8. Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Trade and 
Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic 
Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, of the other part, and of the Agreement between the European Union 
and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning security 
procedures for exchanging and protecting classified information - 5022/21

6.9. Opinion from the European Economic and Social Committee on the proposal for a 
decision of the EP and of the Council on a Genaral Union Environment Action 
Programme to 2030

6.10. Opinion from the Italian National Parliament on the Farm to Fork Strategy..

6.11. General Report on the activities of the European Union for 2020

6.12. Report from the Commission on The EU in 2020: General Report on the activities of 
the European Union Published in accordance with Article 249(2) of the Treaty on the 
Functioning of the European Union - C(2021) 1002 final

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0003(NLE)&l=en
file://epades/public/docs_autres_institutions/conseil/2021/05792
file://epades/public/docs_autres_institutions/conseil/2021/05791
file://epades/public/docs_autres_institutions/conseil/2021/05794
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2021/0088
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2021/0069
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2021/0082
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2021/0089
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2021/0025
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2021/0026
file://epades/public/docs_autres_institutions/conseil/2021/05022
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2020/0652
https://op.europa.eu/webpub/com/general-report-2020/en/
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/c/2021/1002


PE692.642v01-00 8/12 PV\1230431EL.docx

EL

8. Προσεχείς συνεδριάσεις
 22 Απριλίου 2021, από τις 9.00 έως τις 12.00 (Βρυξέλλες)
 10 Μαΐου 2021, από τις 16.45 έως τις 18.45 (Βρυξέλλες)
 26 Μαΐου 2021, από τις 9.00 έως τις 12.00, από τις 13.45 έως τις 16.15 και από τις 

16.45 έως τις 18.45 (Βρυξέλλες)

* * *

Η συνεδρίαση λήγει στις 18.55. 
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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/ 
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