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Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

AGRI(2020)1026_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2020 m. spalio 26 d., pirmadienis, 16.45–18.45 val.

2020 m. spalio 27 d., antradienis, 9.00–11.00 val. ir 11.30–12.30 val. (koordinatorių 

posėdis)

Briuselis

Salė: József Antall (2Q2)

2020 m. spalio 26 d. 16.45–17.00 val.

AGRI komiteto nariai, Tarybos ir Komisijos atstovai dalyvauja nuotoliniu būdu

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

*** Nuotolinio balsavimo procedūra ***

Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia.
Balsavimas prasidės 16.55 val. ir baigsis 19.00 val.
Visi balsavime dalyvaujantys nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek 
dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.
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3. Senasis kontinentas sensta. Galimybės ir uždaviniai, susiję su senėjimo politika 
po 2020 m.
AGRI/9/02251

2020/2008(INI)

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

AM – PE658.730v01-00
Atsakingas komitetas:

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

 Pakeitimų priėmimas

*** Nuotolinio balsavimo procedūros pabaiga ***

2020 m. spalio 26 d. 17.00–18.45 val.

4. Viešasis klausymas tema „Vaisių, daržovių ir vyno rinkos padėtis. ES priemonių 
poveikis kovojant su COVID-19 pandemija“
(Žr. atskirą programą)

* * *

2020 m. spalio 27 d. 9.00–11.00 val.

5. Pirmininko pranešimai

Balsavimo rezultatų paskelbimas.
Nuotolinio balsavimo procedūros dėl galutinio balsavimo dėl iš dalies pakeistos 
nuomonės pradžia.
Visi balsavime dalyvaujantys nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek 
dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.
Balsavimas prasidės 9.10 val. ir baigsis 11.30 val.

*** Nuotolinio balsavimo procedūra ***

6. Senasis kontinentas sensta. Galimybės ir uždaviniai, susiję su senėjimo politika 
po 2020 m.
AGRI/9/02251

2020/2008(INI)

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

AM – PE658.730v01-00
Atsakingas komitetas:

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

 Nuomonės projekto tvirtinimas

*** Nuotolinio balsavimo procedūros pabaiga ***

7. Komisijos atstovo (SANTE GD) pranešimas apie dabartinę afrikinio kiaulių 
maro padėtį

8. Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovu (AGRI GD) dėl su prekyba 
susijusių žemės ūkio klausimų

9. Kiti klausimai

10. Kiti posėdžiai
 2020 m. lapkričio 10 d. 16.45–18.45 val.
 2020 m. lapkričio 19 d. 13.45–15.45 val.

* * *

2020 m. spalio 27 d. 11.30–12.30 val. (koordinatorių posėdis)

11. Koordinatorių posėdis

* * *
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