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MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew

2019-2024

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

AGRI(2020)1026_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 26 ta' Ottubru 2020, 16.45 – 18.45

It-Tlieta 27 ta' Ottubru 2020, 9.00 – 11.00 u 11.30 – 12.30  (laqgħa tal-koordinaturi)

Brussell

Sala: József Antall (2Q2)

Is-26 ta' Ottubru 2020, 16.45 – 17.00

Bil-parteċipazzjoni remota tal-Membri tal-Kumitat AGRI, il-Kunsill u l-Kummissjoni

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

***Proċedura ta' votazzjoni remota***

Ftuħ tal-proċedura ta' votazzjoni remota.
Il-votazzjoni se tinfetaħ fil-16.55 u se tingħalaq fis-19.00
Il-Membri kollha li jieħdu sehem fil-votazzjoni (preżenti fis-sala tal-laqgħat tal-kumitat jew 
permezz tal-parteċipazzjoni remota) se jivvutaw permezz tal-applikazzjoni iVote

3. Kontinent xiħ li qed jixjieħ - possibilitajiet u sfidi relatati mal-politika dwar 
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it-tixjiħ wara l-2020
AGRI/9/02251

2020/2008(INI)

Rapporteur għal opinjoni:
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL) PA – PE657.234v01-00

AM – PE658.730v01-00
Responsabbli:

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

 Adozzjoni tal-emendi

*** Tmiem il-proċedura ta' votazzjoni remota***

Is-26 ta' Ottubru 2020, 17.00 – 18.45

4. Smigħ Pubbliku dwar "is-sitwazzjoni tas-suq tal-frott, il-ħxejjex u l-inbid –
l-impatt tal-miżuri tal-UE biex tiġi ffaċċjata l-pandemija tal-COVID-19"
(ara l-programm separat)

* * *

Is-27 ta' Ottubru 2020, 9.00 – 11.00

5. Avviżi tal-president

Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
Ftuħ tal-proċedura ta' votazzjoni remota rigward il-votazzjoni finali dwar l-opinjoni 
kif emendata
Il-Membri kollha li jieħdu sehem fil-votazzjoni (preżenti fis-sala tal-laqgħat 
tal-kumitat jew permezz tal-parteċipazzjoni remota) se jivvutaw permezz 
tal-applikazzjoni iVote
Il-votazzjoni se tinfetaħ fid-9.10 u se tingħalaq fil-11.30

***Proċedura ta' votazzjoni remota***

6. Kontinent xiħ li qed jixjieħ - possibilitajiet u sfidi relatati mal-politika dwar 
it-tixjiħ wara l-2020
AGRI/9/02251

2020/2008(INI)

Rapporteur għal opinjoni:
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL) PA – PE657.234v01-00

AM – PE658.730v01-00
Responsabbli:

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

 Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

*** Tmiem il-proċedura ta' votazzjoni remota***

7. Preżentazzjoni minn rappreżentant tal-Kummissjoni (DĠ SANTE) dwar 
is-sitwazzjoni attwali tad-deni Afrikan tal-ħnieżer

8. Skambju ta' fehmiet ma' rappreżentant tal-Kummissjoni (DĠ AGRI) dwar 
kwistjonijiet agrikoli relatati mal-kummerċ

9. Kwistjonijiet varji

10. Laqgħat li jmiss
 l-10 ta' Novembru 2020, 16.45 – 18.45
 id-19 ta' Novembru 2020, 13.45 – 15.45

* * *

Is-27 ta' Ottubru 2020, 11.30 – 12.30  (laqgħa tal-koordinaturi)

11. Laqgħa tal-koordinaturi

* * *
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