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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο

2019-2024

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

AGRI(2020)1026_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συνεδρίαση

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020, από 16.45 έως 18.45

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020, από 9.00 έως 11.00 και από 11.30 έως 12.30  (συνεδρίαση

των συντονιστών)

Βρυξέλλες

Αίθουσα: József Antall (2Q2)

26 Οκτωβρίου 2020, από 16.45 έως 17.00

Με εξ αποστάσεως συμμετοχή των μελών της επιτροπής AGRI, του Συμβουλίου και της
Επιτροπής

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 16.55 έως τις 19.00
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία (είτε αυτοπροσώπως στην αίθουσα
συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως) θα ψηφίσουν μέσω της εφαρμογής iVote
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3. Η Γηραιά Ήπειρος γερνάει - δυνατότητες και προκλήσεις σχετικά με την
πολιτική για τη γήρανση για την περίοδο μετά το 2020
AGRI/9/02251

2020/2008(INI)

Συντάκτης γνωμοδότησης:
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL) PA – PE657.234v01-00

AM – PE658.730v01-00
Επί της ουσίας:

EMPL Beata Szydło (ECR) PR – PE657.302v01-00
AM – PE658.923v01-00
AM – PE658.865v01-00

 Έγκριση των τροπολογιών

*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

26 Οκτωβρίου 2020, από 17.00 έως 18.45

4. Δημόσια ακρόαση με θέμα «Η κατάσταση στην αγορά οπωροκηπευτικών και
οίνου - ο αντίκτυπος των μέτρων της ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας
COVID-19»
(βλέπε χωριστό πρόγραμμα)

* * *

27 Οκτωβρίου 2020, από 9.00 έως 11.00

5. Ανακοινώσεις του προέδρου

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας που αφορά την τελική
ψηφοφορία επί της γνωμοδότησης, όπως τροποποιήθηκε
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία (είτε αυτοπροσώπως στην
αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως) θα ψηφίσουν μέσω της
εφαρμογής iVote
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 9.10 έως τις 11.30

*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

6. Η Γηραιά Ήπειρος γερνάει - δυνατότητες και προκλήσεις σχετικά με την
πολιτική για τη γήρανση για την περίοδο μετά το 2020
AGRI/9/02251

2020/2008(INI)

Συντάκτης γνωμοδότησης:
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL) PA – PE657.234v01-00

AM – PE658.730v01-00



OJ\1216303EL.rtf 3/3 PE659.049v01-00

EL

Επί της ουσίας:
EMPL Beata Szydło (ECR) PR – PE657.302v01-00

AM – PE658.923v01-00
AM – PE658.865v01-00

 Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης

*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

7. Παρουσίαση από εκπρόσωπο της Επιτροπής (ΓΔ SANTE) σχετικά με την
τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων

8. Ανταλλαγή απόψεων με εκπρόσωπο της Επιτροπής (ΓΔ AGRI) σχετικά με
γεωργικά θέματα απτόμενα του εμπορίου

9. Διάφορα

10. Προσεχείς συνεδριάσεις
 10 Νοεμβρίου 2020, από 16.45 έως 18.45
 19 Νοεμβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45

* * *

27 Οκτωβρίου 2020, από 11.30 έως 12.30  (συνεδρίαση των συντονιστών)

11. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *


	1216303EL.rtf

