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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

AGRI_PV(2022) 0530

ПРОТОКОЛ
Заседание от 30 май 2022 г., 15.45 – 18.45 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 в понеделник, 30 май 2022 г. в 15.48 ч. под 
председателството на Норберт Линс (председател).

1. Приемане на дневния ред AGRI_OJ(2022) 0530_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, LV, LT, HU, PL, SL, RO, BG и HR

3. Отчет за командировката до Дания

Оратори: Норберт Линс, Улрике Мюлер

4. Представяне от представител на Комисията (ГД „Земеделие и развитие на 
селските райони“) относно доклада за оценка на „Въздействието на ОСП 
върху биологичното разнообразие, почвите и водите (природни ресурси)“
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Оратори: Норберт Линс, Тасос Ханиотис (Европейска комисия, ГД „Земеделие и 
развитие на селските райони“), Херберт Дорфман, Паоло Де Кастро, Улрике Мюлер, 
Мартин Хойслинг, Иван Давид, Вероника Вреционова, Беноа Бито, Даниел Буда, 
Марлене Мортлер, Ладислав Илчич, Марк Тарабела

5. Размяна на мнения с Виргиниюс Синкявичюс, член на Комисията, 
отговарящ за околната среда, океаните и рибарството, 
относно селскостопански теми 

Оратори: Норберт Линс, Виргиниюс Синкявичюс (член на Комисията, отговарящ за 
околната среда, океаните и рибарството), Херберт Дорфман, Улрике Мюлер, Мартин 
Хойслинг, Иван Давид, Берт Ян Ройсен, Клара Агилера, Збигнев Кужмюк, Беноа Бито, 
Даниел Буда, Масали Агилар, Марлене Мортлер, Ладислав Илчич, Сара Винер, Мария 
Нойхл, Колм Марки

6. Представяне от представител на Комисията (ГД „Мобилност и транспорт“) 
относно съобщението относно плана за действие за коридори на 
солидарността между ЕС и Украйна за улесняване на износа на 
селскостопански продукти от Украйна и двустранната търговия с ЕС 

7. Изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка със специална мярка 
за предоставяне на извънредно временно подпомагане от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в отговор на 
последиците от руското нашествие в Украйна
AGRI/9/09113
***I 2022/0166(COD) COM(2022)0242 – C9-0185/2022

Водеща:
AGRI

 Представяне

Представяне на предложението от представител на Комисията (ГД „Земеделие и 
развитие на селските райони“)

Съвместен размисъл относно точки 6 и 7.

Оратори: Норберт Линс, Мая Бакран (Европейска комисия, ГД „Мобилност и 
транспорт“), Михаил Думитру (Европейска комисия, ГД „Земеделие и развитие на 
селските райони“), Херберт Дорфман, Клара Агилера, Атидже Алиева-Вели, Мартин 
Хойслинг, Иван Давид, Вероника Вреционова, Крис МакМанъс, Даниел Буда, Збигнев 
Кужмюк, Паоло Де Кастро, Жил Льобретон

7. Разни въпроси

Проекти на препоръки, изготвени от координаторите на политическите групи по 
време на тяхното заседание от 17 май 2022 г.

1. Доклади по собствена инициатива

Решение: Координаторите се съгласиха да изготвят доклад по собствена 
инициатива относно „Осигуряване на продоволствена сигурност и 
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дългосрочна устойчивост на селското стопанство на ЕС“.

Докладът се възлага на групата РРЕ за 3 точки.

Следните 2 теми ще бъдат разгледани на по-късен етап:
- Приемственост между поколенията във фермите на бъдещето на 

ЕС.
- Европейска стратегия за протеините

2. СТАНОВИЩА

2.1. Предложение за решение на Съвета относно сключването на споразумение 
между ЕС и Нова Зеландия относно разпределението на тарифни квоти след 
Брексит [2022/0098 (NLE)]

Решение: Координаторите решиха да дадат съгласие за сключването на 
споразумението между ЕС и Нова Зеландия под формата на писмо на 
председателя до комисията по международна търговия (INTA) съгласно 
член 56 от Правилника за дейността.

2.2. До комисията по бюджети (BUDG) – процедура по собствена инициатива на 
тема „Към преразглеждане на многогодишната финансова рамка за 
периода 2021 – 2027 г.: Позиция на Парламента“.

Решение: Координаторите решиха да изготвят проект на становище до 
комисията по бюджети.
Възлага се на групата S&D за 1 точка.

2.3. До комисията по конституционни въпроси (AFCO) – Предложения на 
Европейския парламент за изменение на Договорите

Решение: Координаторите решиха да изготвят проект на становище до 
комисията по конституционни въпроси. 
Възлага се на групата The Left за 1 точка.

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

3.1. Представяне на резултатите от пилотния проект – Разработване на набор от 
инструменти на земеделските производители за интегрирани практики за 
борба с вредителите от целия Съюз

Решение: Координаторите одобриха представянето на пилотния проект на 
предстояща среща на комисията по земеделие и развитие на селските 
райони.

3.2. Инфлуенца по птиците

Решение: Координаторите се съгласиха да поканят Комисията за размяна на 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0031(NLE)&l=en
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мнения по тази тема на заседание на комисията AGRI в близко бъдеще.

3.3. Проучване от Службата на Общността за сортовете растения относно 
„Въздействието на системата на Общността на сортовете растения върху 
икономиката и околната среда на ЕС“.

Решение: Координаторите се съгласиха да поканят авторите на горното 
проучване, за да го представят на следваща среща.

4. ДРУГИ РЕШЕНИЯ

4.1. Становище на комисията по промишленост, изследвания и енергетика под 
формата на писмо - вътрешните пазари на възобновяеми и природни газове 
и за водород (преработен текст) и
общите правила за вътрешните пазари на възобновяеми и природни газове 
и за водород 

Решение: Координаторите одобриха проекта на становище.

5. ПЕТИЦИИ

5.1. Петиция № 1078/2021, внесена от П.О.С., с испанско гражданство, относно 
опазването на пчелите и постепенното спиране на използването на 
синтетични пестициди в целия ЕС

5.2. Петиция № 1165/2021, внесена от J.H., с германско гражданство, относно 
транспортирането на животни от ЕС до трети държави

Решение: Координаторите взеха под внимание петициите и съответно ще 
информират 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. Структуриран диалог с членовете на Комисията Войчеховски и 
Кириакидис

Координаторите се запознаха с приноса на комисията AGRI към 
структурирания диалог с членовете на Комисията Войчеховски и Кириакидис.

7.2. Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
поиска асоцииране съгласно член 57 за географските указания

Координаторите се запознаха с писмо от г-н Канфен до СПК с искане за 
асоцииране, съгласно член 57, по досието за географските указания.
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Координаторите също така бяха информирани, че комисията по правни 
въпроси иска прилагането на правило 58 по това досие. 

7.3. Честване на 60-ата годишнина на ОСП в пленарна зала

Координаторите са любезно информирани, че церемония по честването на 60-
ата годишнина на ОСП ще се проведе следобед на 6 юни в пленарната зала и ще 
бъде последвана от коктейл, организиран от председателя на AGRI.
Членът на Комисията Войчеховски и френският министър на земеделието и 
храните ще участват в церемонията.

7.4. Съвместен подход за изготвяне на доклади относно изпълнението на 
Споразумението за търговия и сътрудничество с Обединеното кралство

Координаторите се запознаха с писмо до СПК относно съвместен подход за 
изготвяне на доклади относно изпълнението на Споразумението за търговия и 
сътрудничество с Обединеното кралство.

7.5. Бъдещето на Европа: Амбициозните предложения на Пленарното заседание 
на Конференцията сочат към преразглеждане на Договора

На 9 май в Страсбург приключи Конференцията за бъдещето на Европа в 
присъствието на председателят Мецола, президента Макрон и председателят 
Фон дер Лайен. Те официално одобриха заключенията от пленарното заседание 
на Конференцията, която се проведе седмица по-рано, също в Страсбург. В 
документите в приложението ще намерите заключенията на Конференцията. 
Една глава е посветена на селското стопанство и допълнителни точки са 
насочени към и подчертават нуждите от повече органично земеделие, 
подобрени условия за хуманно отношение към животните, намаляване на 
антимикробните средства и т.н. Тези опасения са добре известни на членовете 
на комисията AGRI. 
Какви ще бъдат последващите действия във връзка с Конференцията? Никой 
не знае точно, но това може да доведе до създаването на конвенция за промяна 
на договорите.

8. РАЗНИ ВЪПРОСИ

8.1. Становище на комисията CONT относно „Възможности за повишаване на 
надеждността на одитите и проверките от страна на националните органи в 
рамките на споделеното управление“

Г-н Фланаган повдигна въпроса за крайния срок за внасяне на изменения по това 
становище до комисията CONT. 
Секретариатът ще разгледа този въпрос и ще информира членовете на AGRI.

8.2. Позиция относно бъдещия режим на работа на комисията 

Г-н Фланаган представи своето виждане за бъдещия режим на работа на 
комисията.
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8.3. Писмо до члена на Комисията Войчеховски - Промяна на ОСП

Председателят предаде на координаторите проект на писмо до члена на 
Комисията Войчеховски относно потенциална модификация на ОСП като 
възможен начин за справяне с глобалния недостиг на храни и за принос към 
продоволствената сигурност.
Координаторите се съгласиха да изпратят това писмо до члена на Комисията 
– с позоваване на член 148 от стратегическите планове на ОСП, като се има 
предвид настоящата криза.
Писмото ще бъде изпратено до членовете на AGRI, след като бъде съгласувано 
от координаторите чрез писмена процедура.

***

ПРИЛОЖЕНИЕ I

6.1. Принос от баварския парламент по отношение на консултацията на ЕК 
относно безопасността на храните, растителния и горския репродуктивен 
материал (преразгледани регламенти)

6.2. Писмо относно компетентността на комисията по конституционни въпроси 
относно прилагането на Брексит

6.3. Предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се 
заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на 
ЕИП във връзка с изменението на приложение I („Ветеринарни и 
фитосанитарни въпроси“) към Споразумението за ЕИП –COM(2022) 169

6.4. Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 
2021/2278 за суспендиране на митата по Общата митническа тарифа, 
посочени в член 56, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 952/2013, за 
някои селскостопански и промишлени продукти –COM(2022) 183

6.5. Решение за изпълнение на Комисията от 27 април 2022 г. относно искането 
за регистрация на европейската гражданска инициатива под надслов „Край 
на клането на животни“ съгласно Регламент (ЕС) 2019/788 на Европейския 
парламент и на Съвета –C(2022)2753

6.6. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите относно 
извеждане хората на преден план, осигуряване на устойчив и приобщаващ 
растеж, разгръщане на потенциала на най-отдалечените региони на ЕС - 
COM(2022) 198

6.7. Работен документ на службите на Комисията относно въздействието на 
ОСП върху обмена на знания и консултантските дейности -SWD(2022) 138

file:///M:/docs_autres_institutions/Parlements%20regionaux/2022
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2022/0169
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2022/0183
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/c/2022/2753
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2022/0198
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2022/0137


PV\1258913BG.docx 7/11 PE732.736v01-00

BG

6.8. Проучвания, публикувани наскоро от Комисията:
 програми POSEI: Обобщено проучване на годишните доклади за 

изпълнението на програмите POSEI и програмата за по-малките острови в 
Егейско море за 2015 - 19 г., Европейска комисия (europa.eu) 

  Износ на продукти на хранително-вкусовата промишленост – Китай: 
Проучване на износа на продукти на хранително-вкусовата промишленост 
от ЕС чрез електронна търговия за Китай | Европейска комисия (europa.eu) 

 Хуманно отношение към животните: Проучване за оценка на мерките и 
инструментите на ОСП, насърчаващи хуманното отношение към 
животните и намаляване на употребата на антимикробни средства

***

8. Следващи заседания
 13 юни 2022 г., 15.00 – 18.30 ч. (Брюксел)
 14 юни 2022 г., 9.00 – 12.30 ч. и 15.00 – 18.30 ч. (Брюксел)

Заседанието беше закрито в 18.52 ч.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/rural-areas/synthesis-study-annual-implementation-reports-posei-programmes-and-programme-smaller-aegean-islands-2015-19_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/rural-areas/synthesis-study-annual-implementation-reports-posei-programmes-and-programme-smaller-aegean-islands-2015-19_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/rural-areas/synthesis-study-annual-implementation-reports-posei-programmes-and-programme-smaller-aegean-islands-2015-19_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/study-eu-agri-food-exports-e-commerce-china_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/study-eu-agri-food-exports-e-commerce-china_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/regulation-and-simplification/study-cap-measures-and-instruments-promoting-animal-welfare-and-reduction-antimicrobials-use_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/regulation-and-simplification/study-cap-measures-and-instruments-promoting-animal-welfare-and-reduction-antimicrobials-use_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/regulation-and-simplification/study-cap-measures-and-instruments-promoting-animal-welfare-and-reduction-antimicrobials-use_en
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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, Benoît Biteau, Mazaly Aguilar, Daniel Buda

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