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DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. lapkričio 30 d., pirmadienis, 16.30–18.45 val.
2020 m. gruodžio 1 d., antradienis, 9.00–12.00 val.
Briuselis
Salė: József Antall (4Q2)

2020 m. lapkričio 30 d. 16.30–17.00 val.
AGRI komiteto nariai, Tarybos ir Komisijos atstovai dalyvauja nuotoliniu būdu.
1.

Darbotvarkės tvirtinimas

2.

Pirmininko pranešimai

3.

2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007, klaidų ištaisymo
patvirtinimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnio 1 dalį

4.

Šiuo metu vykstančių trilogo derybų padėtis
Reglamentas dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų. Trukmė (2019/0254(COD))
• Derybų ataskaita komitetui (74 straipsnio 3 dalis)
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5.

Šiuo metu vykstančių trilogo derybų padėtis
Bendroji rinka (2018/0231(COD))
• Derybų ataskaita komitetui (74 straipsnio 3 dalis)

2020 m. lapkričio 30 d. 17.00–17.15 val.
*** Nuotolinio balsavimo procedūra ***
Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia.
Balsavimas prasidės 17.15 val. ir baigsis 19.00 val.
Visi balsavime dalyvaujantys nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek
dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.
6.

ES taisyklių poveikis laisvam darbuotojų ir paslaugų judėjimui: darbo jėgos
judumas ES viduje kaip priemonė darbo rinkos poreikiams ir įgūdžiams
suderinti
AGRI/9/02248
2020/2007(INI)
Nuomonės referentė:
Ruža Tomašić (ECR)

PA – PE648.630v01-00
AM – PE650.469v01-00

Atsakingas komitetas:
EMPL*
Radan Kanev (PPE)

7.

Pakeitimų svarstymas ir priėmimas

ES tvaraus turizmo strategijos parengimas
AGRI/9/02627
2020/2038(INI)
Nuomonės referentė:
Marlene Mortler (PPE)

PA – PE652.559v01-00
AM – PE657.301v02-00

Atsakingas komitetas:
TRAN
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

8.

PR – PE660.195v01-00

PR – PE657.187v01-00
AM – PE660.207v01-00

Pakeitimų svarstymas ir priėmimas

Demografinių tendencijų pakeitimas ES regionuose naudojant sanglaudos
politikos priemones
AGRI/9/02630
2020/2039(INI)
Nuomonės referentė:
Mazaly Aguilar (ECR)

PA – PE657.414v01-00
AM – PE658.985v01-00

Atsakingas komitetas:
REGI
Daniel Buda (PPE)
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9.

Pakeitimų svarstymas ir priėmimas

Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas
AGRI/9/02954
2020/2077(INI)
Nuomonės referentas:
Claude Gruffat (Verts/ALE)

PA – PE657.453v01-00
AM – PE658.983v01-00

Atsakingas komitetas:
ENVI*
Jan Huitema (RENEW)


10.

PR – PE652.387v02-00
AM – PE660.071v02-00
AM – PE657.318v01-00

Pakeitimų svarstymas ir priėmimas

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF)
AGRI/9/01803
***I
2019/0254(COD)
COM(2019)0581 – C9-0162/2019
Pranešėja:
Elsi Katainen (RENEW)

AM – PE658.710v01-00
DT – PE658.724v01-00

Atsakingas komitetas:
AGRI
Nuomonę teikiantys komitetai:
DEVE
Sprendimas: nuomonės neteikti
BUDG
Johan Van Overtveldt (ECR)
CONT
Sprendimas: nuomonės neteikti
ENVI
Sprendimas: nuomonės neteikti
REGI
Herbert Dorfmann (PPE)


AL – PE644.725v03-00
AD – PE646.963v04-00

Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

Apie balsavimo dėl nuomonių projektų pakeitimų ir dėl pasiūlymo dėl preliminaraus
susitarimo rezultatus bus pranešta raštu.
Galutinis balsavimas dėl nuomonių projektų vyks 2020 m. gruodžio 1 d., naudojantis
taikomąja programa „iVote“. Balsuojantiems nariams apie balsavimo procedūrą bus
pranešta e. paštu. Apie galutinio balsavimo rezultatus bus pranešta raštu.
*** Nuotolinio balsavimo procedūros pabaiga ***

2020 m. lapkričio 30 d. 17.15–18.45 val.
11.

Tyrimo „Žaliasis kursas ir BŽŪP. Politikos poveikis, siekiant pritaikyti
ūkininkavimo praktiką ir išsaugoti ES gamtos išteklius“ (angl. The Green Deal
and the CAP: policy implications to adapt farming practices and to preserve the
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EU's natural resources) pristatymas. Pristato Prancūzijos nacionalinio žemės
ūkio, maisto ir aplinkos mokslinių tyrimų instituto (INRAE) direktorius
mokslinių tyrimų ekonomikos klausimais Hervé Guyomard, Universiteto
„AgroParisTech“ ekonomikos profesorius Jean-Christophe Bureau ir INRAE
direktorius mokslinių tyrimų ekonomikos klausimais Louis-Georges Soler.
Tyrimas, kurį užsakė ir kuriam vadovavo B teminis skyrius, atliktas AGRI
komiteto prašymu
***

2020 m. gruodžio 1 d. 9.00–10.30 val.
12.

Už žemės ūkį atsakingo Komisijos nario Januszo Wojciechowski pranešimas apie
Komisijos rekomendacijas valstybėms narėms dėl nacionalinių strateginių planų

13.

Kiti klausimai

14.

Kiti posėdžiai
 2020 m. gruodžio 7 d. 16.45–18.45 val. (Briuselis)
***

2020 m. gruodžio 1 d. 10.30–12.00 val. (uždaras)
15.

Koordinatorių posėdis
***
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