
OJ\1216303SV.rtf PE659.049v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet

2019-2024

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

AGRI(2020)1026_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 26 oktober 2020 kl. 16.45–18.45

Tisdagen den 27 oktober 2020 kl. 9.00–11.00 och kl. 11.30–12.30  (samordnarnas 

sammanträde)

Bryssel

Lokal: József Antall (2Q2)

26 oktober 2020 kl. 16.45–17.00

AGRI-utskottets ledamöter, rådet och kommissionen deltog på distans

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

*** Omröstning på distans ***

Omröstningen på distans inleds
Omröstningen inleds kl. 16.55 och avslutas kl. 19.00
Alla ledamöter som deltar i omröstningen (både de som befinner sig i sammanträdeslokalen 



PE659.049v01-00 2/3 OJ\1216303SV.rtf

SV

och de som deltar på distans) röstar via applikationen iVote.

3. Den gamla kontinentens åldrande – möjligheter och utmaningar i samband med 
politiken för åldrande efter 2020
AGRI/9/02251

2020/2008(INI)

Föredragande av yttrande:
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL) PA – PE657.234v01-00

AM – PE658.730v01-00
Ansvarigt utskott:

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

 Antagande av ändringsförslag

*** Omröstningen på distans avslutades ***

26 oktober 2020 kl. 17.00–18.45

4. Offentlig utfrågning om situationen för frukt-, grönsaks- och vinmarknaden –
effekterna av EU:s åtgärder för att hantera covid-19-pandemin 
(se separat program)

* * *

27 oktober 2020 kl. 9.00–11.00

5. Meddelanden från ordföranden

Tillkännagivande av resultaten av omröstningen
Inledning av omröstningsförfarandet på distans för slutomröstningen om yttrandet i 
dess ändrade form
Alla ledamöter som deltar i omröstningen (både de som befinner sig i 
sammanträdeslokalen och de som deltar på distans) röstar via applikationen iVote.
Omröstningen inleds kl. 9.10 och avslutas kl. 11.30

*** Omröstning på distans ***

6. Den gamla kontinentens åldrande – möjligheter och utmaningar i samband med 
politiken för åldrande efter 2020
AGRI/9/02251

2020/2008(INI)

Föredragande av yttrande:
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL) PA – PE657.234v01-00

AM – PE658.730v01-00
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Ansvarigt utskott:
EMPL Beata Szydło (ECR) PR – PE657.302v01-00

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

 Antagande av förslag till yttrande

*** Omröstningen på distans avslutades ***

7. Föredragning av en företrädare för kommissionen (GD SANTE) om läget i fråga 
om afrikansk svinpest

8. Diskussion med en företrädare för kommissionen (GD AGRI) om 
handelsrelaterade jordbruksfrågor

9. Övriga frågor

10. Kommande sammanträden
 10 november 2020 kl. 16.45–18.45
 19 november 2020 kl. 13.45–15.45

* * *

27 oktober 2020 kl. 11.30–12.30  (samordnarnas sammanträde)

11. Samordnarnas sammanträde

* * *
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