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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

AGRI_PV0716_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 16ης Ιουλίου 2021, από τις 9.00 έως τις 10.30

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

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

Η συνεδρίαση αρχίζει την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021, στις 9.02, υπό την προεδρία του 
Norbert Lins (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης AGRI_OJ(2021)0716_1

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

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

Διατίθεται διερμηνεία σε 20 γλώσσες: FR, DE, IT, NL, EN, DA, EL, ES, PT, SV, CS, ET, 
HU, LT, PL, SK, SL, BG, RO και HR

3. Ανταλλαγή απόψεων με τον Valdis Dombrovskis, εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπο Εμπορίου, σχετικά με τη συμφωνία Airbus-
Boeing και άλλα θέματα σε σχέση με το εμπόριο

Ομιλητές: Norbert Lins, Valdis Dombrovskis (Επίτροπος DG TRADE), Herbert Dorfmann, 
Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Martin Häusling, Ivan David, Mazaly Aguilar, Luke Ming 
Flanagan, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jan Huitema, Benoît Biteau, Gilles Lebreton, Irène 
Tolleret, Juozas Olekas, Bronis Ropė

4. Έγκριση των συστάσεων που εξέδωσαν οι συντονιστές της επιτροπής AGRI κατά 
τη συνεδρίασή τους στις 12 Ιουλίου 2021
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1. ΕΚΘΕΣΗ

1.1. Ένα μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ - Προς ισχυρότερες, 
συνδεδεμένες, ανθεκτικές

και ευημερούσες αγροτικές περιοχές έως το 2040 - COM(2021) 345

Απόφαση: Οι συντονιστές αποφασίζουν να συντάξουν έκθεση πρωτοβουλίας για το θέμα 
αυτό.
Η έκθεση ανατίθεται στην ομάδα S&D έναντι 3 μορίων

2. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

2.1. Προς την επιτροπή INTA - Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/216 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη δασμολογική 
ποσόστωση της Ένωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας από την 
Παραγουάη - COM(2021) 313 - 2021/0146 (COD)

Απόφαση: Η επιτροπή AGRI εγκρίνει την αρχή της εν λόγω τροπολογίας του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/216 και ενημερώνει σχετικά την επιτροπή INTA με επιστολή του 
προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 56.

2.2. Αίτημα για συνδεδεμένο καθεστώς όσον αφορά την έκθεση πρωτοβουλίας της 
DEVE με θέμα «Αντιμετώπιση της επισιτιστικής ασφάλειας στις 
αναπτυσσόμενες χώρες»

Απόφαση: Οι συντονιστές επικυρώνουν το αίτημα για συνδεδεμένο καθεστώς σύμφωνα με 
το άρθρο 57.
Η γνωμοδότηση ανατίθεται στην ομάδα The Left έναντι 1 μορίου.

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

3.1. Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής - Αξιολόγηση του αντικτύπου 
της ΚΓΠ στην ανανέωση των γενεών, στην τοπική ανάπτυξη και στην 
απασχόληση στις αγροτικές περιοχές - SWD(2021) 78 - και η συνοπτική 
παρουσίασή της - SWD(2021) 79

Απόφαση: Οι συντονιστές αποφασίζουν να καλέσουν την Επιτροπή να παρουσιάσει την 
αξιολόγηση αυτή σε μελλοντική συνεδρίαση της επιτροπής AGRI.

4. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

4.1. Κοινή διαδικασία με την επιτροπή ENVI για τους μεγάλους θηρευτές

Απόφαση: Οι συντονιστές αποφασίζουν να συντάξουν, εξ ονόματος της επιτροπής AGRI, 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2021/0345
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2021/0313
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0146(COD)&l=el
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2021/0078
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2021/0079
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προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τα μεγάλα σαρκοφάγα με 
ψήφισμα.
Η δυνατότητα σύνταξης έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη νομαδική 
κτηνοτροφία, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων σαρκοφάγων, μεταφέρεται 
για το 2022.

5. ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Απόφαση: Δεν θα αναληφθεί καμία δράση όσον αφορά τα έγγραφα που περιέχονται στο 
παράρτημα Ι.

6. ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

6.1. Νέες κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά τις ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση

Οι συντονιστές εντοπίζουν στο παράρτημα ΙΙ επιστολή του Προέδρου του ΕΚ προς τον πρόεδρο 
της ΔΠΕ στην οποία αναφέρεται ότι η ΔτΠ υποστηρίζει την ιδέα ότι όλες οι εξ αποστάσεως 
ψηφοφορίες στις επιτροπές θα πρέπει να διεξάγονται με ψηφοφορία με ονομαστική κλήση και 
στην οποία του ζητείται να προσαρμόσει αναλόγως τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη 
διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας στις επιτροπές. Οι επικαιροποιημένες κατευθυντήριες 
οδηγίες επισυνάπτονται στο παρόν σημείωμα στο παράρτημα ΙΙΙ.

6.2. Εκθέσεις πρωτοβουλίας

Η γραμματεία ενημερώνει τους συντονιστές σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις 
διαδικασίες πρωτοβουλίας.

Κατά τη διάρκεια της 9ης κοινοβουλευτικής περιόδου, η AGRI ζήτησε τις ακόλουθες 
διαδικασίες πρωτοβουλίας:
- Η ευρωπαϊκή δασική στρατηγική- μελλοντική πορεία - εισηγητής: Petri Sarvamaa (PPE)
- κοινή έκθεση των επιτροπών ENVI-AGRI (άρθρο 58) - «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» - Για 
ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων - εισηγητής: Herbert 
Dorfmann για την επιτροπή AGRI (PPE)
- Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία - εισηγήτρια: Simone Schmiedtbauer (PPE)

Η επικείμενη ανακοίνωση σχετικά με τη δασική στρατηγική της ΕΕ που θα δρομολογηθεί στις 
14 Ιουλίου θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα ακόμη θέμα για διαδικασία πρωτοβουλίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρχουν κατ’ ανώτατο όριο 3 πρωτοβουλίες ετησίως 
κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης περιόδου (βλ. άρθρο 1 παράγραφος 2 σχετικά με τις 
ποσοστώσεις της διαδικασίας χορήγησης εξουσιοδότησης για την εκπόνηση εκθέσεων 
πρωτοβουλίας της 12ης Δεκεμβρίου 2002), η επιτροπή AGRI θα είχε φθάσει την ποσόστωσή 
της για τη θητεία με την έκθεση για τα οργανικά προϊόντα, ένα μακρόπνοο όραμα για τις 
αγροτικές περιοχές της ΕΕ και τη δασική στρατηγική.

Το σημείο αυτό θα εξεταστεί κατά τη συνεδρίαση των συντονιστών τον Σεπτέμβριο.

6.3. Αποστολές
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Οι συντονιστές ενημερώνονται ότι οι αποστολές θα είναι δυνατές τις εβδομάδες 42 και 51. Η 
προθεσμία για την υποβολή του αιτήματος της AGRI στη γραμματεία της ΔΠΕ ορίζεται στις 15 
Ιουλίου.
Για το εν λόγω σημείο θα εφαρμοστεί η γραπτή διαδικασία.

6.4. Εισαγωγή αραχίδων από τις ΗΠΑ στην ΕΕ

Οι συντονιστές εντοπίζουν στο παράρτημα IV την απάντηση της Επιτρόπου Κυριακίδου σχετικά 
με την εισαγωγή αραχίδων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

6.5. Χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων της επιτροπής AGRI για το 2021

Οι συντονιστές μπορούν να ενημερωθούν στο παράρτημα V για το επικαιροποιημένο 
χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της επιτροπής AGRI το 2021.

7. ΔΙΑΦΟΡΑ

7.1. Ο κ. De Castro προτείνει να εκπονηθεί έκθεση εφαρμογής σχετικά με το σχολικό 
πρόγραμμα και να υποβληθεί ψήφισμα της επιτροπής AGRI στη σύνοδο ολομέλειας 
του Σεπτεμβρίου σχετικά με τη χρήση ζώων στην έρευνα.

7.2. Ο κ. David ζητεί την παροχή του σημείου 6.1 σε γραπτή μορφή. Ζητεί επίσης να μην 
πραγματοποιούνται σημαντικές ανταλλαγές απόψεων στην επιτροπή ταυτόχρονα με 
ψηφοφορίες.

***
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

5.1. Council approval of the decision on the position to be taken on behalf of the EU in the 
Council of Members of the International Olive Council (IOC) on the amendments to 
the trade standards applying to olive oils and olive pomace oils and to the method of 
analysis for the determination of the stigmastadienes content in vegetable oils - 
8638/21

5.2. Opinion of the Dutch National Parliament on the political dialogue with the European 
Commission requesting the study on the assessment of the cumulative impact of the 
Farm to Fork Strategy and Biodiversity Strategy

5.3. ECA Special Report 11/2021: Exceptional support for EU milk producers in 2014–
2016 - Potential to improve future efficiency

5.4. Proposal for a Council decision on the position to be taken on behalf of the European 
Union, in reaction of the bilateral declaration of the United Kingdom setting out in 
practice it intends to put in place as regards imports of meat products from Great 
Britain into Northern Ireland from 1 July to 3 September - COM(2021)367

5.5. EIB Report of the macroeconomic impact of the European Fund for Strategic 
Investment (EFSI) and the report on the independent evaluation of the EFSI 2021

5.6. Commission Staff Working Document on The European Union's efforts to simplify 
legislation - 2020 Annual Burden Survey - SWD(2021) 174

5.7. Council decision authorising the opening of negotiations with Argentina, Australia, 
Canada, Costa Rica, India, Israel, Japan, New Zealand, South Korea, Tunisia and the 
United States with a view to concluding agreements on trade in organic products - 
9513/21

5.8. Council decision establishing the position to be taken on behalf of the European Union 
with regard to certain resolutions to be voted at the 19th General Assembly of the 
International Organisation of Vine and Wine (OIV), to be held on 12 July 2021 - 
9610/21

5.9. Communication from the Commission to the European Parliament, the Coucil and the
Court of Auditors - Annual Accounts of the European Commission 2020 - 
COM(2021) 382

5.10. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on Long-
term forecast of future inflows and outflows of the EU budget (2021-2027) - 
COM(2021) 343

5.11. Communication from the Commission to the European Parliament, the Coucil and the
Court of Auditors - Annual Accounts of the European Union 2020 - COM(2021) 381

5.12. Application of Union Law related to meat products in Northern Ireland after the end of 
the transition period. Unilateral declaration by the European Union

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/conseil/2021/08638
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/Parlements_nationaux/com/2020/0381
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/Parlements_nationaux/com/2020/0380
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=58807
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=58807
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2021/0367
https://www.eib.org/en/publications/evaluation-of-the-efsi-2021
https://www.eib.org/en/publications/evaluation-of-the-efsi-2021
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2021/0174
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/conseil/2021/09513
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/conseil/2021/09610
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2021/0382
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2021/0343
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2021/0381
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5.13. Declaration by the United Kingdom on Meat Products

5.14. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on 
Comprehensive Report to the European Parliament and the Council on the use of the 
European Fund for Strategic Investments (EFSI) EU Guarantee and the functioning of 
the European Fund for Strategic Investments (EFSI) Guarantee Fund - COM(2021) 
337

5. Προσεχείς συνεδριάσεις

• 1 Σεπτεμβρίου 2021, από τις 9.00 έως τις 12.00 και από τις 13.45 έως τις 16.15 και 
από τις 16.45 έως τις 18.45 (Βρυξέλλες)
• 9 Σεπτεμβρίου 2021, από τις 9.00 έως τις 12.00 (Βρυξέλλες)

Η συνεδρίαση λήγει στις 10.12.

20210630 EU 
unilateral declaration meat products.docx.pdf

UK unilateral 
declaration.pdf

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2021/0337
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2021/0337
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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 (*)

Norbert Lins, Daniel Buda, Mazaly Aguilar

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

Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Asger Christensen, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, Luke Ming 
Flanagan, Martin Häusling, Gilles Lebreton, Chris MacManus, Juozas Olekas, Bronis Ropė, Simone Schmiedtbauer, 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, Jan Huitema, Irène Tolleret, Tom Vandenkendelaere

209 (7)

Lena Düpont

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 (*)

Valdis Dombrovskis (Trade Commissioner)

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/ 
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