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ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Maanantai 29. marraskuuta 2021 klo 16.45–18.45

Tiistai 30. marraskuuta 2021 klo 9.00–12.00 ja 13.45–16.15 ja 16.45–18.45

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (4Q2)

29. marraskuuta 2021 klo 16.45–18.45

AGRI-valiokunnan jäsenet, neuvosto ja komissio voivat osallistua etäyhteyden 
välityksellä

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

3. Julkinen kuulemistilaisuus aiheesta "EU:n maatalouden suorituskyvyn, 
kannattavuuden ja kilpailukyvyn (yleisimmät tuotteet) taloudellinen vertailu 
suurimpien EU:n ulkopuolisten kilpailijoiden kanssa"
(katso erillinen ohjelma)

* * *
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30. marraskuuta 2021 klo 9.00–10.45

4. Keskustelu komission edustajien (terveyden ja elintarviketurvallisuuden 
pääosasto, sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan 
pääosasto) kanssa vastuullista elintarviketoimintaa ja markkinointikäytäntöjä
koskevista EU:n käytännesäännöistä

5. Keskustelu AGRI-valiokunnan valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä aiheesta 
"EU:n uusi metsästrategia 2030 –kestävä metsänhoito unionissa"
Esittelijä: Ulrike Müller (Renew)

* * *

30. marraskuuta 2021 klo 10.45–12.00  (suljetuin ovin)

6. Koordinaattoreiden kokous

* * *

30. marraskuuta 2021 klo 13.45–16.15

7. Keskustelu Yhteisön kasvilajikeviraston pääjohtajana toimivan Francesco 
Mattinan kanssa ja tieteellisen lausunnon esittely aiheesta "Kohti tieteellisesti 
perusteltua, eriytettyä asetusta kasveista, joiden genomia on muutettu EU:ssa" 
(Towards a scientifically justified, differentiated regulation of genome edited 
plants in the EU)
• Professori tri Bärbel Friedrich, Saksan kansallisen tiedeakatemia Leopoldinan 
entinen apulaisjohtaja
• Professori tri Ralph Bock, Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, 
Potsdam-Golm, DGF:n senaatin geenitutkimusta käsittelevä komitea
• Professori tri Hans-Georg Dederer, oikeustieteellinen tiedekunta, Passaun 
yliopisto, DFG:n senaatin geenitutkimusta käsittelevä komitea

8. Elintarviketurva kehitysmaissa
AGRI/9/07485

2021/2208(INI)

Valmistelija:
Luke Ming Flanagan (The Left) PA – PE699.307v01-00

Vastaava:
DEVE Beata Kempa (ECR)

 Lausuntoluonnoksen käsittely
 Tarkistusten jättämisen määräaika: 3. joulukuuta 2021 klo 13.00

* * *
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30. marraskuuta 2021 klo 16.45–18.45

9. Keskustelu komission edustajan (maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
pääosasto) kanssa aiheesta "Viljelijät joutuvat maksamaan lannoitteista 
ennätyshintoja EU:ssa"

10. Keskustelu komission edustajan (maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
pääosasto) kanssa komission suosituksista jäsenvaltioille niiden yhteisen 
maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman osalta

11. Muut asiat

12. Seuraavat kokoukset
 9. joulukuuta 2021 klo 9.00–12.00 (Bryssel)

* * *


	1244064FI.rtf

