
OJ\1208922SK.rtf PE654.015v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

AGRI(2020)0706_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 6. júla 2020 od 9.00 do 11.00 h

utorok 7. júla 2020 od 12.00 do 13.00 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q1)

6. júla 2020 od 9.00 do 11.00 h

s účasťou členov výboru AGRI, Rady a Komisie na diaľku

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

*** Hlasovanie na diaľku ***

Začiatok hlasovania na diaľku
Hlasovanie bude otvorené od 9.10 do 11.30 h.
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní (buď v zasadacej miestnosti, alebo na 
diaľku), budú hlasovať prostredníctvom aplikácie iVote.

3. Investičný plán pre udržateľnú Európu - financovanie zelenej dohody
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AGRI/9/02787
2020/2058(INI)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Salvatore De Meo (PPE) PA – PE650.723v01-00

AM – PE653.799v01-00
Gestorský výbor:

BUDG, 
ECON*

Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)

PR – PE650.587v01-00

 prijatie pozmeňujúcich návrhov

*** Koniec hlasovania na diaľku ***

4. Schválenie korigenda k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní
produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady 
(ES) č. 834/2007 podľa článku 241 rokovacieho poriadku

5. Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho 
záručného fondu (EPZF) v roku 2021
AGRI/9/01803
***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Spravodajkyňa:
Elsi Katainen (Renew)

Gestorský výbor:
AGRI

Výbory požiadané o stanovisko:
DEVE Rozhodnutie: bez stanoviska
BUDG Johan Van Overtveldt (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT Rozhodnutie: bez stanoviska
ENVI Rozhodnutie: bez stanoviska
REGI Herbert Dorfmann (PPE) AD – PE646.963v04-00

 Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

6. Výmena názorov so zástupcami Komisie (GR AGRI, GR COMP a GR TRADE) 
o situácii v odvetví hovädzieho, teľacieho a hydinového mäsa v EÚ

* * *

7. júla 2020 od 12.00 do 12.10 h

7. Oznámenia predsedníctva

Oznámenie výsledkov hlasovania
Otvorenie hlasovania na diaľku týkajúceho sa konečného hlasovania o stanovisku v 
znení zmien
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Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní (buď v zasadacej miestnosti, alebo na 
diaľku), budú hlasovať prostredníctvom aplikácie iVote.
Hlasovanie bude otvorené od 12.10 do 13.30 h.

*** Hlasovanie na diaľku ***

8. Investičný plán pre udržateľnú Európu - financovanie zelenej dohody
AGRI/9/02787

2020/2058(INI)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Salvatore De Meo (PPE) PA – PE650.723v01-00

AM – PE653.799v01-00
Gestorský výbor:

BUDG, 
ECON*

Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)

PR – PE650.587v01-00

 prijatie návrhu stanoviska

*** Koniec hlasovania na diaľku ***

9. Rôzne otázky

10. Nasledujúce schôdze
 15. júla 2020 od 16.45 do 18.45 h (Brusel)

* * *

7. júla 2020 od 12.10 do 13.00 h  (za zatvorenými dverami)

11. Schôdza koordinátorov

* * *
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