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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

AGRI(2020)0122_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 22 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.
Четвъртък, 23 януари 2020 г., 9.00–13.00 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (1A002)

22 януари 2020 г., 9.00–11.30 ч.

В присъствието на Съвета и на Комисията

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:
 4-5 ноември 2019 г. PV – PE644.768v01-00
 18 ноември 2019 г. PV – PE644.773v01-00
 4-5 декември 2019 г. PV – PE644.947v02-00

4. Размяна на мнения с г-жа Мария Вучкович, министър на земеделието, 
относно приоритетите на хърватското председателство на Съвета на 
Европейския съюз в областта на селското стопанство

*** Време за електронно гласуване ***

5. Сключване на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската 
общност за атомна енергия
AGRI/9/01824



PE646.802v01-00 2/4 OJ\1196461BG.rtf

BG

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

Докладчик по становище:
Марейд Макгинес (PPE)

Водеща:
AFCO – Ги Верхофстад (Renew)

 Приемане на проекта на становище под формата на писмо

6. Политика в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2019 г.
AGRI/9/01633

2019/2131(INI)

Докладчик по становище:
Изабел Карваляйш (S&D) PA – PE643.188v01-00

AM – PE644.893v01-00
Водеща:

ECON – Стефани Йон-Куртен (Renew) PR – PE641.227v01-00
AM – PE645.100v01-00

 Приемане на проекта на становище

7. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия
AGRI/9/01029

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Докладчик по становище:
Атила Ара-Ковач (S&D) PA – PE642.906v01-00

AM – PE644.887v01-00
Водеща:

CONT – Моника Холмайер (PPE) PR – PE639.827v01-00

 Приемане на проекта на становище

*** Край на електронното гласуване ***

8. Представяне от Европейската комисия (ГД „Земеделие и развитие на 
селските райони“) на делегиран акт относно пакета за гъвкавост при 
програмите за насърчаване на винопроизводството

* * *

22 януари 2020 г., 11.30–12.30 ч.  (при закрити врати)

9. Заседание на координаторите

* * *

22 януари 2020 г., 14.30–18.30 ч.

10. Представяне от Европейската комисия (ГД „Здравеопазване и безопасност 
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на храните“) на делегирани актове за допълнение на Регламент (ЕС) 
2016/429 на Европейския парламент и на Съвета относно здравеопазването 
на животните

11. Размяна на мнения с представител на Комисията (ГД „Здравеопазване и 
безопасност на храните“) относно африканската чума по свинете

12. Представяне на доклада относно командировката на комисията по 
земеделие и развитие на селските райони в Ирландия, 18 – 20 октомври 
2019 г.

13. Преходни разпоредби за подпомагането от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г.
AGRI/9/01803
***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Докладчик:
Елси Катайнен (Renew)

Водеща:
AGRI

Подпомагащи:
DEVE
BUDG – Йоан Ван Овертвелд (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT – Решение: без становище
ENVI – Решение: без становище
REGI – Херберт Дорфман (PPE)

 Размяна на мнения

14. Европейската стратегия за горите – перспективи
AGRI/9/01959

2019/2157(INI)

Докладчик:
Петри Сарвама (PPE)

Водеща:
AGRI*

Подпомагащи:
ENVI* – Йесика Полфиард (PPE)
ITRE – Маури Пекаринен (Renew)

 Размяна на мнения

* * *

23 януари 2020 г., 9.00–13.00 ч.

15. Размяна на мнения с члена на Комисията Януш Войчеховски, отговарящ за 
земеделието
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16. Размяна на мнения с представители на националните управляващи органи 
в рамките на новия модел за осъществяване на ОСП

17. Одобряване на препоръките, изготвени от координаторите на комисията по 
земеделие и развитие на селските райони 

18. Разни въпроси

19. Следващи заседания
 17 февруари 2020 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)
 18 февруари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)
 18 март 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)
 19 март 2020 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

* * *
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