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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

AGRI(2021)0930_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

štvrtok 30. septembra 2021 od 13.45 do 15.45 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (1A002)

30. septembra 2021 od 13.45 do 14.00 h

S účasťou členov výboru AGRI, Rady a Komisie na diaľku

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

*** Hlasovanie na diaľku ***

Hlasovať bude možné od 13.55 do 15.00 h.
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastnia na hlasovaní (buď v zasadacej miestnosti výboru, 
alebo na diaľku), budú hlasovať prostredníctvom aplikácie EPvote.

3. Vplyv organizovanej trestnej činnosti na vlastné zdroje EÚ a na zneužívanie 
finančných prostriedkov EÚ s osobitným zreteľom na zdieľané riadenie z 
hľadiska auditu a kontroly
AGRI/9/04476
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2020/2221(INI)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Adrián Vázquez Lázara (Renew) PA – PE695.116v01-00

AM – PE696.320v01-00
Gestorský výbor:

CONT Tomáš Zdechovský (PPE) PR – PE695.313v02-00
AM – PE697.562v01-00

 preskúmanie a prijatie pozmeňujúcich návrhov

4. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2022 – všetky oddiely
AGRI/9/06336

2021/0227(BUD) 11352/2021 – C9-0353/2021

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:
Pina Picierno (S&D) PA – PE695.060v01-00

AM – PE696.308v01-00
AB – PE696.450v01-00

Gestorský výbor:
BUDG (PPE) Karlo Ressler (PPE)

Damian Boeselager (Verts/ALE)
DT – PE695.311v01-00
DT – PE695.068v01-00

 preskúmanie a prijatie pozmeňujúcich návrhov

Výsledky hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch k návrhom stanovísk budú
oznámené písomne.
Záverečné hlasovania o návrhoch stanovísk sa uskutočnia 30. septembra od 16.30 
do 17.30 h prostredníctvom aplikácie EPVote. Postup hlasovania bude hlasujúcim 
poslancom oznámený e-mailom. Konečné výsledky hlasovaní budú oznámené
písomne.

*** Koniec hlasovania na diaľku ***

30. septembra 2021 od 14.00 do 15.45 h

5. Verejné vypočutie na tému Dobré životné podmienky zvierat: podpora, 
podmienky a stimuly na posilnenie vedúcej úlohy EÚ a zaručenie ekonomickej 
udržateľnosti pre poľnohospodárov
(pozri osobitný program)

6. Rôzne otázky

7. Nasledujúce schôdze
 11. októbra 2021 od 16.45 do 18.45 h (Brusel)
 25. októbra 2021 od 16.45 do 18.45 h (Brusel)
 26. októbra 2021 od 9.00 do 11.00 h a od 11.00 do 12.00 h (Brusel)

* * *
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