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Parlament Europejski

2019-2024

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AGRI(2021)1025_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 25 października 2021 r., w godz. 16.45 – 18.45

Wtorek 26 października 2021 r., w godz. 9.00 – 11.30 i 13.45 – 16.15 i 16.45 – 18.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

25 października 2021 r., w godz. 16.45 – 18.45

ze zdalnym udziałem członków komisji AGRI, Rady i Komisji

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
 30 września 2021 r. PV – PE697.693v01-00
 9 września 2021 r. PV – PE696.556v01-00

*** Procedura głosowania zdalnego ***

Głosowanie zostanie otwarte o godz. 16.55 i zamknięte o godz. 17.45.
Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniach (obecni w sali posiedzeń komisji 
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lub uczestniczący zdalnie) będą głosować za pośrednictwem aplikacji EPvote.

4. Sprawozdanie wykonawcze w sprawie dobrostanu zwierząt w gospodarstwach
AGRI/9/02974

2020/2085(INI)

Sprawozdawca:
Jérémy Decerle (Renew) PR – PE695.007v01-00

AM – PE696.304v01-00
Przedm. właśc.:

AGRI
Opiniodawcza:

ENVI Marlene Mortler (PPE) AD – PE691.291v02-00
AM – PE694.997v01-00

 Rozpatrzenie i przyjęcie poprawek

Wyniki głosowań nad poprawkami do projektu sprawozdania zostaną przekazane na 
piśmie.
Głosowanie końcowe nad projektem sprawozdania odbędzie się 26 października w 
godz. 12.30–12.30 za pośrednictwem aplikacji EPVote. Informacja o procedurze 
głosowania zostanie przekazana posłom biorącym udział w głosowaniach za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. Ostateczny wynik głosowań zostanie ogłoszony 
na piśmie.

*** Koniec procedury głosowania zdalnego ***

5. Wymiana poglądów z przedstawicielem Komisji na temat postanowienia 
Trybunału Sprawiedliwości w sprawie umowy handlowej z Marokiem – przy 
drzwiach zamkniętych

6. Przedstawienie przez przedstawiciela Komisji (DG AGRI) badania oceniającego 
wpływ środków WPR na cel ogólny „rentowna produkcja żywności”

* * *

26 października 2021 r., w godz. 9.00 – 10.00

7. Zmiana rozporządzenia (UE) 2018/1091 w odniesieniu do wkładu Unii na rzecz 
zintegrowanej statystyki dotyczącej gospodarstw rolnych na podstawie ram 
finansowych na lata 2021–2027
AGRI/9/07072
***I 2021/0270(COD) COM(2021)0477 – C9-0346/2021

Sprawozdawca:
Riho Terras (PPE) PR – PE697.858v01-00

Przedm. właśc.:
AGRI

Opiniodawcza:
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BUDG Decyzja: brak opinii
 Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektu sprawozdania (zgodnie z art. 52 

Regulaminu – procedura uproszczona)

8. Wyspy i polityka spójności – obecna sytuacja i przyszłe wyzwania
AGRI/9/06280

2021/2079(INI)

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:
Petros Kokkalis (The Left) PA – PE699.038v01-00

Przedm. właśc.:
REGI Younous Omarjee (The Left)

 Rozpatrzenie projektu opinii
 Termin składania poprawek: 10 listopada 2021 r., godz. 13.00

* * *

26 października 2021 r., w godz. 10.00 – 11.30  (przy drzwiach zamkniętych)

9. Posiedzenie koordynatorów

* * *

26 października 2021 r., w godz. 13.45 – 16.15

10. WRF na lata 2021–2027: zwalczanie oligarchicznych struktur, ochrona funduszy 
UE przed nadużyciami finansowymi i konfliktami interesów
AGRI/9/03593

2020/2126(INI)

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:
Attila Ara-Kovács (S&D) PA – PE697.592v01-00

Przedm. właśc.:
CONT Petri Sarvamaa (PPE)

 Rozpatrzenie projektu opinii
 Termin składania poprawek: 9 listopada 2021 r., godz. 13.00

11. Wymiana poglądów z przedstawicielem Komisji (DG AGRI) na temat stosowania 
terminu „wino deserowe Prošek” jako nazwy chronionej przez UE

12. Wystąpienie przedstawiciela Komisji na temat badania oceniającego wpływ 
WPR na zmianę klimatu i emisje gazów cieplarnianych

* * *

26 października 2021 r., w godz. 16.45 – 18.30
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13. Wysłuchanie publiczne nt.: „Kobiety na obszarach wiejskich – perspektywa 
naukowca i rolnika”
(zob. osobny program)

14. Sprawy różne

15. Następne posiedzenia
 9 listopada 2021 r., w godz. 9.00 – 12.00 i 13.45 – 16.15 i 16.45 – 18.45 

(Bruksela)
 18 listopada 2021 r., w godz. 9.00 – 11.00 i 11.30 – 13.30 (Bruksela)
 29 listopada 2021 r., w godz. 16.45 – 18.45 (Bruksela)
 30 listopada 2021 r., w godz. 9.00 – 12.00 i 13.45 – 16.15 i 16.45 – 18.45 

(Bruksela)
 9 grudnia 2021 r., w godz. 9.00 – 12.00 (Bruksela)

* * *
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