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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

AGRI(2020)1026_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 26. októbra 2020 od 16.45 do 18.45 h

utorok 27. októbra 2020 od 9.00 do 11.00 h a od 11.30 do 12.30 h  (schôdza 

koordinátorov)

Brusel

Miestnosť: József Antall (2Q2)

26. októbra 2020 od 16.45 do 17.00 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
Hlasovať bude možné od 16.55 do 19.00 h.
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní (buď v zasadacej miestnosti, alebo na 
diaľku), budú hlasovať prostredníctvom aplikácie iVote.
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3. Starnutie starého kontinentu - možnosti a výzvy súvisiace s politikou v oblasti 
starnutia po roku 2020
AGRI/9/02251

2020/2008(INI)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL) PA – PE657.234v01-00

AM – PE658.730v01-00
Gestorský výbor:

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

 prijatie pozmeňujúcich návrhov

*** Koniec hlasovania na diaľku ***

26. októbra 2020 od 17.00 do 18.45 h

4. Verejné vypočutie na tému Situácia na trhu s ovocím, zeleninou a vínom – vplyv 
opatrení EÚ na boj proti pandémii COVID-19
(pozri osobitný program)

* * *

27. októbra 2020 od 9.00 do 11.00 h

5. Oznámenia predsedníctva

Oznámenie výsledkov hlasovania
Začiatok hlasovania na diaľku týkajúceho sa záverečného hlasovania o stanovisku v 
znení zmien
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní (buď v zasadacej miestnosti, alebo na 
diaľku), budú hlasovať prostredníctvom aplikácie iVote.
Hlasovať bude možné od 9.10 do 11.30 h.

*** Hlasovanie na diaľku ***

6. Starnutie starého kontinentu - možnosti a výzvy súvisiace s politikou v oblasti 
starnutia po roku 2020
AGRI/9/02251

2020/2008(INI)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL) PA – PE657.234v01-00

AM – PE658.730v01-00
Gestorský výbor:

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

 prijatie návrhu stanoviska

*** Koniec hlasovania na diaľku ***

7. Výklad zástupcu Komisie (GR SANTE) o aktuálnej situácii v súvislosti s 
africkým morom ošípaných

8. Výmena názorov so zástupcom Komisie (GR AGRI) o poľnohospodárskych 
otázkach súvisiacich s obchodom

9. Rôzne otázky

10. Nasledujúce schôdze
 10. novembra 2020 od 16.45 do 18.45 h
 19. novembra 2020 od 13.45 do 15.45 h

* * *

27. októbra 2020 od 11.30 do 12.30 h  (schôdza koordinátorov)

11. Schôdza koordinátorov

* * *
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