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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

AGRI(2020)0602_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Извънредно заседание

Вторник, 2 юни 2020 г., 9.00–11.00 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1)

2 юни 2020 г., 9.00–10.30 ч.

С дистанционното участие на членовете на комисията по земеделие и развитие 
на селските райони, Съвета и Комисията

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Размяна на мнения с Йоханес Хан, член на Комисията, отговарящ за 
бюджета и администрацията, относно новото предложение за МФР и плана 
за възстановяване след избухването на COVID-19 със специален акцент 
върху бъдещата ОСП и въпросите, свързани със селското стопанство

2 юни 2020 г., 10.30–11.00 ч.

4. Съобщения на председателя
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване
Гласуването ще започне в 11.00 ч. и ще приключи в 12.00 ч.

*** Процедура за дистанционно гласуване ***



PE652.508v01-00 2/2 OJ\1206138BG.rtf

BG

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването — или намиращи се в 
заседателната зала на комисията, или чрез дистанционно участие — ще 
гласуват по електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за 
гласуване, съдържащи листи за гласуване.

5. Делегиран регламент на Комисията за дерогация, що се отнася до 
2020 година, от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията по 
отношение на сектора на плодовете и зеленчуците и от Делегиран 
регламент (ЕС) 2016/1149 на Комисията по отношение на лозаро-винарския 
сектор във връзка с пандемията от COVID-19
AGRI/9/02894

2020/2636(DEA) C(2020)02908

Водеща:
AGRI

 

 Приемане на предложението за резолюция

Отказ от възражение съгласно член 111, параграф 6: гласуване на препоръката за 
решение за непротивопоставяне на делегиран акт

6. Делегиран регламент на Комисията относно временни извънредни мерки за 
дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета с цел преодоляване на смущенията на 
пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, 
породени от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки
AGRI/9/02883

2020/2633(DEA) C(2020)02886

Водеща:
AGRI

 

 Приемане на предложението за резолюция

Възражение съгласно член 111, параграф 3: гласуване на предложението за 
резолюция, с което се повдигат възражения срещу делегиран акт

*** Край на процедурата за дистанционно гласуване ***

7. Разни въпроси

8. Следващи заседания
 11 юни 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 17.30–18.00 ч. (Брюксел)

* * *


