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Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

AGRI(2021)1129_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2021 m. lapkričio 29 d., pirmadienis, 16.45–18.45 val.

2021 m. lapkričio 30 d., antradienis, 9.00–12.00 val. ir 13.45–16.15 val. ir 16.45–18.45 

val.

Briuselis

Salė: József Antall (4Q2)

2021 m. lapkričio 29 d. 16.45–18.45 val.

AGRI komiteto nariai, Tarybos ir Komisijos atstovai dalyvauja nuotoliniu būdu

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Viešasis klausymas tema „ES žemės ūkio (pagrindinių prekių) veiklos rezultatų, 
perspektyvumo ir konkurencingumo ekonominis palyginimas su pagrindiniais 
konkurentais už ES ribų“
(žr. atskirą programą)

* * *



PE700.584v01-00 2/3 OJ\1244064LT.rtf

LT

2021 m. lapkričio 30 d. 9.00–10.45 val.

4. Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovais (SANTE GD, GROW GD) dėl 
ES elgesio kodekso dėl atsakingos maisto verslo ir rinkodaros praktikos

5. Keitimasis nuomonėmis dėl AGRI komiteto pranešimo savo iniciatyva „Naujoji 
2030 m. ES miškų strategija. Tvarus miškų valdymas Europoje“
Pranešėja: Ulrike Müller (RENEW)

* * *

2021 m. lapkričio 30 d. 10.45–12.00 val.  (uždaras)

6. Koordinatorių posėdis

* * *

2021 m. lapkričio 30 d. 13.45–16.15 val.

7. Keitimasis nuomonėmis su Bendrijos augalų veislių tarnybos laikinuoju 
pirmininku Francesco Mattina ir mokslinės nuomonės „Siekiant moksliškai 
pagrįsto, diferencijuoto genetiškai redaguotų augalų reglamentavimo ES“
pristatymas:
• prof. dr. Bärbel Friedrich, Vokietijos nacionalinės mokslų akademijos 
„Leopoldina“ buvusi pirmininko pavaduotoja
• prof. dr. Ralph Bock, Makso Planko molekulinės augalų fiziologijos institutas, 
Potsdamas-Golmas, Vokietijos mokslinių tyrimų draugijos Senato komisija 
genetinių tyrimų klausimais
• prof. dr. Hans-Georg Dederer, Pasau universiteto Teisės fakultetas, Vokietijos 
mokslinių tyrimų draugijos Senato komisija genetinių tyrimų klausimais

8. Aprūpinimo maistu problemos sprendimas besivystančiose šalyse
AGRI/9/07485

2021/2208(INI)

Nuomonės referentas:
Luke Ming Flanagan (The Left) PA – PE699.307v01-00

Atsakingas komitetas:
DEVE Beata Kempa (ECR)

 Nuomonės projekto svarstymas
 Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. gruodžio 3 d. 13.00 val.

* * *

2021 m. lapkričio 30 d. 16.45–18.45 val.
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9. Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovu (AGRI GD) tema „Ūkininkai, 
susiduriantys su rekordinėmis trąšų kainomis ES“

10. Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovu (AGRI GD) dėl Komisijos 
rekomendacijų valstybėms narėms dėl bendros žemės ūkio politikos strateginių
planų

11. Kiti klausimai

12. Kiti posėdžiai
 2021 m. gruodžio 9 d. 9.00–12.00 val. (Briuselis)

* * *
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