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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019 – 2024 г.

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

AGRI_PV(2022)0510

ПРОТОКОЛ

Заседание от 10 май 2022 г., 9.00 – 12.00 ч., 13.45 – 15.45 ч. и 16.45 – 18.45 ч.

БРЮКСЕЛ

С дистанционното участие на членовете на комисията AGRI, 
представители на Съвета и на Комисията

Заседанието беше открито във вторник, 10 май 2022 г., в 9.03 ч. под председателството 
на Норберт Линс (председател).

1. Приемане на дневния ред AGRI_OJ(2022)0510_2

Проектът на дневен ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол.

2. Съобщения на председателя

Осигурен беше устен превод на 21 езика: DE, EN, FR, IT, NL, DA, EL, ES, PT, FI, 
SV, CS, ET, LT, HU, PL, SK, SL, RO, BG и HR. 

3. Одобряване на протоколите от заседанията
 22 март 2022 г. PV – PE730.050v01-00
 4 април 2022 г. PV – PE731.496v01-00

Протоколите бяха одобрени.

4. Представяне на проучването относно „Бъдещето на европейския 
земеделски модел: социално-икономически и териториални последици от 
спада в броя на стопанствата и земеделските стопани в ЕС“, организиран 
от Тематичен отдел „Б“
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Оратори: Норберт Линс, Майлин Гауп-Бергхаузен (Австрийски институт за 
регионални изследвания и териториално устройство), Лука Юванчич (Университет на 
Любляна), Херберт Дорфман, Клара Агилера, Жереми Десерл, Мартин Хойслинг, Иван 
Давид, Вероника Вреционова, Люк Минг Фланаган, Ани Схрейер-Пирик, Франц 
Богович, Жил Льобретон, Елси Катайнен, Петер Яр, Збигнев Кужмюк, Даниел Буда, 
Бронис Ропе, Масали Агилар, Сара Винер, Марлене Мортлер, Михаел Нияр 
(Европейска комисия, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“)

5. Размяна на мнения с представител на Комисията (ГД „Здравеопазване и 
безопасност на храните“) относно регистрацията и одобряването на 
животновъдни обекти, в които се отглеждат сухоземни животни и се 
събират, произвеждат, обработват или съхраняват зародишни продукти

Оратори: Норберт Линс, Франсиско Ревириего Гордехо (ЕК, ГД „Здравеопазване и 
безопасност на храните“), Ани Схрейер-Пирик, Клара Агилера, Улрике Мюлер, Мартин 
Хойслинг, Иван Давид, Берт-Ян Ройсен

6. Размяна на мнения с представител на Комисията (ГД „Здравеопазване и 
безопасност на храните“) относно обобщаващия доклад – използването на 
показатели за хуманно отношение към животните на равнище земеделско 
стопанство

Оратори: Норберт Линс, Ана Рамирес Вела (началник на отдел, ГД „Здравеопазване и 
безопасност на храните“), Михаела Шойдрова, Клара Агилера, Жереми Десерл, Мартин 
Хойслинг, Иван Давид, Вероника Вреционова, Аня Хазекамп, Даниел Буда, Ани 
Схрейер-Пирик, Марлене Мортлер, Берт-Ян Ройсен 

7. Отчет за командировката до Службата на Общността за сортовете растения 
(CPVO), Анже, Франция

Оратори: Норберт Линс, Берт-Ян Ройсен

Заседанието беше прекъснато в 11.55 ч.

* * *

Заседанието беше възобновено в 13.46 ч.

8. Размяна на мнения с представител на Комисията (ГД „Земеделие и 
развитие на селските райони“) относно националния стратегически план в 
рамките на общата селскостопанска политика

Оратори: Норберт Линс, Волфганг Бурчер (Европейска комисия, ГД „Земеделие и 
развитие на селските райони“), Херберт Дорфман, Клара Агилера, Улрике Мюлер, 
Мартин Хойслинг, Иван Давид, Вероника Вреционова, Люк Минг Фланаган, Ан 
Сандер, Петер Яр, Жил Льобретон, Паоло Де Кастро, Ани Схрейер-Пирик, Асгер 
Кристенсен, Збигнев Кужмюк, Даниел Буда, Клод Грюфа, Беноа Бито, Марлене 
Мортлер, Масали Агилар, Крис МакМанъс, Жереми Десерл 
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9. Размяна на мнения с представител на Комисията (ГД „Земеделие и 
развитие на селските райони“) за предоставяне на актуална информация 
относно положението в Украйна и неговото въздействие върху 
продоволствената сигурност

Оратори: Норберт Линс, Волфганг Бурчер (Европейска комисия, ГД „Земеделие и 
развитие на селските райони“), Херберт Дорфман, Клара Агилера, Асгер Кристенсен, 
Мартин Хойслинг, Иван Давид, Вероника Вреционова, Люк Минг Фланаган, Юозас 
Олекас, Беноа Бито, Збигнев Кужмюк, Даниел Буда, Бронис Ропе 

Заседанието беше прекъснато в 15.54 ч.

* * *

Заседанието беше възобновено в 16.50 ч.

10. Представяне от представител на Комисията (ГД „Земеделие и развитие на 
селските райони“) за предоставяне на актуална информация относно 
Европейската група за размисъл относно свинското месо

Оратори: Норберт Линс, Майкъл Сканел (Европейска комисия, ГД „Земеделие и 
развитие на селските райони“), Том Ванденкенделаре, Клара Агилера, Улрике Мюлер, 
Мартин Хойслинг, Вероника Вреционова, Асгер Кристенсен, Ани Схрейер-Пирик, 
Даниел Буда, Иван Давид, Масали Агилар 

11. Размяна на мнения с представител на Комисията (ГД „Земеделие и 
развитие на селските райони“) относно пазарните стандарти за яйца от 
кокошки, свободно отглеждани на открито

Оратори: Норберт Линс, Майкъл Сканел (Европейска комисия, ГД „Земеделие и 
развитие на селските райони“), Том Ванденкенделаре, Клара Агилера, Улрике Мюлер, 
Мартин Хойслинг, Иван Давид, Берт-Ян Ройсен, Ани Схрейер-Пирик, Даниел Буда, 

12. Икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС: осми 
доклад за сближаването
AGRI/9/08727

2022/2032(INI) COM(2022)0034 – C9-0168/2022

Докладчик по становище:
Дачиан Чолош (Renew) PA – PE731.615v01-00

Водеща:
REGI Констанце Крел (S&D) PR – PE731.571v01-00

 Разглеждане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 13 май 2022 г., 13.00 ч.

Оратори: Норберт Линс, Алин Митуца, Михаела Шойдрова, Клара Агилера, Бронис 
Ропе, Крис МакМанъс, Мори Гиланд (Европейска комисия, ГД „Регионална и селищна 
политика“)
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13. Статистиката за селскостопанските влагани ресурси и продукция и за 
отмяна на регламенти (ЕО) № 1165/2008, (ЕО) № 543/2009, (ЕО) № 1185/2009 
и Директива 96/16/ЕО
AGRI/9/05254
***I 2021/0020(COD) COM(2021)0037 – C9-0009/2021

Докладчик:
Петрос Кокалис (The Left)

Водеща:
AGRI

 Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

Оратори: Норберт Линс, Петрос Кокалис, Беноа Бито 

14. Разни въпроси

Проекти на препоръки, изготвени от координаторите на политическите групи по 
време на тяхното заседание от 20 април 2022 г.

1. Размяна на мнения с Комисията относно помощта на ЕС за Украйна

Майкъл Сканел информира координаторите за предоставената от ЕС помощ 
на Украйна и за начина, по който тя е била приведена в действие до момента.

2. СТАНОВИЩА

2.1. До комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
(ENVI) – процедура по собствена инициатива на тема „Устойчивите 
въглеродни цикли“

Решение: Становището е възложено на Renew за 1 точка.

2.2. До комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните – преразглеждане на Директивата относно емисиите от 
промишлеността

Решение: Координаторите решиха да поискат прилагането на член 57 и да 
преговарят с комисията ENVI, за да придобият компетентност по 
темите на комисията AGRI. 

Становището е възложено на PPE за 1 точка.

2.3. До комисията INTA – Предложение за решение на Съвета относно 
сключването на измененията на Международното споразумение за захарта

Решение: Координаторите се съгласиха по принцип с предложението на 
Комисията и съответно информират комисията INTA с писмо от 
председателя съгласно член 56.
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2.4. До комисията INTA – Споразумение за търговия и сътрудничество между 
ЕС и Обединеното кралство и Споразумение за оттегляне: правила за 
упражняване на правата на Съюза

Решение: Координаторите одобриха принципа на това предложение и съответно 
информират комисията INTA с писмо от председателя съгласно член 56.

2.5. До комисията INTA – процедура по собствена инициатива на тема 
„Устойчиви вериги на доставки в търговията на ЕС с цел справяне с 
настоящия недостиг“

Решение: Становището е възложено на Verts/ALE за 1 точка.

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

3.1. Конопът в реформата на ОСП

Решение: Координаторите решиха да приканят Комисията да представи преглед 
на въпроси като развитието на пазарните цени, производството и 
търговията в държавите от ЕС и извън него.

3.2. Обобщаващ доклад – ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ 2021 – 
7319 – използване на показатели за хуманно отношение към животните в 
стопанствата

Решение: Координаторите взеха решение да планират размяна на мнения по тази 
тема на предстоящо заседание на комисията AGRI.

4. ДРУГИ РЕШЕНИЯ

4.1. Удължаване на срока на разрешението за доклада за изпълнението на 
схемата за училищата 

Решение: Координаторите се съгласиха да поискат удължаване на срока на 
разрешението до края на март 2023 г.

4.2. Искане от Консорциума за селски райони за използване на съоръженията 
на ЕП за конференция през април 2023 г.

Решение: Координаторите решиха да подкрепят това искане.

5. ПЕТИЦИИ

5.1. Петиция № 0975/2021, внесена от Алекс Аджус Салиба, с малтийско 
гражданство, относно нарушаването на основните права на малтийските 
земеделски стопани 

Решение: Координаторите решиха да не представят становище относно 
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въпросната петиция.

5.2. Петиция № 1324/2021, внесена от Анди Батентие, с френско гражданство, от 
името на асоциацията „Secrets toxiques“, подписана от 24 други лица, 
относно предполагаемо неправилно прилагане на регламентите на ЕС 
относно пестицидите, включително на Регламент (ЕО) № 1107/2009 и на 
решението на Съда на Европейския съюз (голям състав) от 1 октомври 
2019 г. 

Решение: Координаторите решиха да представят становище относно 
въпросната петиция.

5.3. Петиция № 0960/2021, внесена от Мария Араухо, с португалско 
гражданство, от името на Асоциацията на жителите на Ешпозенди, относно 
смъртта на животни в кладенци в Португалия

Решение: Комисията AGRI ще се запознае с гореспоменатата петиция и нейният 
председател ще уведоми за това председателя на комисията по петиции 
(PETI).

6. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА СВЕДЕНИЕ

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

7. ЗА СВЕДЕНИЕ

7.1. Участие на комисията AGRI в Групата за мониторинг на комисията INTA 
за Украйна

Координаторите се запознаха с писмо до комисията INTA с искане за участие 
на комисията AGRI в групата за мониторинг на комисията INTA за Украйна, 
която ще разгледа последиците от войната.

7.2. Пакт за селските райони

Координаторите бяха информирани, че Комисията е започнала подготовката 
на конференцията за пакта за селските райони, която ще се проведе от 15 до 
16 юни тази година. За тази цел тя създаде подготвителна група за Пакта за 
селските райони, в рамките на която представители на различни институции и 
организации, участващи в развитието на селските райони, заседават на 
административно равнище, за да обсъдят, наред с другото, възможния 
характер на Пакта за селските райони, участниците в него, техните 
ангажименти, както и програмата на конференцията. Целта е да се изготви 
проект на Пакт за селските райони, който да бъде допълнително обсъден и 
конкретизиран в различните предварителни прояви, които са част от 
конференцията, за да бъде евентуално одобрен от участниците на високо 
равнище. Оратори от ЕП на конференцията биха могли да бъдат докладчикът 
на комисията AGRI за доклада по собствена инициатива относно 
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дългосрочната визия за селските райони, г-жа Изабел КАРВАЛЯЙИШ, член на 
ЕП от асоциираната комисия по регионално развитие (председател или 
докладчик) и председателя на комисията AGRI, в зависимост от 
окончателната версия на програмата и от събитията, на които ЕП ще бъде 
поканен да се изкаже. Проектът на програмата на конференцията може да 
бъде намерен  онлайн. 

7.3. Актуализиране на графика на заседанията на комисията AGRI за 2022 г.

Координаторите се запознаха с актуализирания график на заседанията на 
комисията AGRI през 2022 г.

8. РАЗНИ ВЪПРОСИ

8.1. Постоянна точка в дневния ред относно Украйна/продоволствената 
сигурност

Председателят предложи да се провежда редовна размяна на мнения относно 
положението в Украйна по време на заседанията на комисията AGRI, по-
специално относно продоволствената сигурност. 
Всички координатори подкрепиха тази инициатива.

 
8.2. Едри хищници

Г-н Давид повдигна въпроса за едрите хищници, председателят информира 
координаторите, че преговорите все още са в ход на равнище групи.

***

ПРИЛОЖЕНИЕ I

6.1. Общ доклад за дейностите на Европейския съюз за 2021 г.

6.2. Предложение за резолюция съгласно член 143 относно защитата на 
земеделските земи от Мара Бицото – B9 0125/2022

6.3. Заключения на Съвета относно бюджетните насоки за 2023 – 6000/22 

6.4. Препоръки на Съвета относно освобождаването на Комисията от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2020 
година – 6001/1/22

6.5. Препоръки на Съвета по отношение на освобождаването от отговорност на 
изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за 
финансовата 2020 година – 6004/22

6.6. Решение за изпълнение на Комисията относно искането от 16 март 2022 г. за 
регистрация на европейската гражданска инициатива под надслов „Европа 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/events/documents/agenda-rural-pact-conference-2022_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92b9b0d3-9e14-11ec-83e1-01aa75ed71a1
file://epadesres/public/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2022/0125
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/conseil/2022/06000
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/conseil/2022/06001
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/conseil/2022/06004
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без кожи“ съгласно Регламент (ЕС) 2019/788 на Европейския парламент и 
на Съвета – C(2022)1530

6.7. Становище на чешкия парламент относно съобщението до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите относно Плана за действие при извънредни 
ситуации за гарантиране на продоволственото снабдяване и 
продоволствената сигурност по време на криза - COM(2021)689

6.8. Решение на Съвета за позицията, която трябва да се заеме от името на 
Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска 
организация по отношение на приемането на решение относно прегледа на 
Меморандума за разбирателство относно разпоредбите за управление на 
тарифните квоти за селскостопанските продукти – 6799/22

6.9. Доклад на Комисията „ЕС през 2021 г.: Общ доклад за дейностите на 
Европейския съюз, публикуван в съответствие с член 249, параграф 2 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз

6.10 Приемане от Съвета на първо четене на регионалните икономически 
сметки за селското стопанство –  2021/0031(COD)

6.11. Доклад на Комисията относно цялостното функциониране на официалния 
контрол, провеждан от държавите членки (2019—2020 г.) с цел да се 
гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и 
фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното 
отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна 
защита –  COM(2022)129

6.12. Становище на румънския парламент относно плана за действие при 
извънредни ситуации за гарантиране на доставките на храни и 
продоволствената сигурност по време на криза – COM (2021)689

6.13. Резолюция на ЕИСК относно „Войната в Украйна и нейното икономическо, 
социално и екологично въздействие“, приета на 24 март 2022 г.

***

15. Следващи заседания
 17 май 2022 г., 9.00 – 12.00 ч. и 13.45 – 16.15 ч. (Брюксел)

Заседанието беше закрито в 18.38 ч.

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/c/2022/1530
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2021/0689
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/conseil/2022/06799
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0031(COD)&l=en
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2022/0129
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2021/0689
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