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Parlamentul European

2019-2024

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

AGRI(2021)1209_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Joi, 9 decembrie 2021, 9.00 - 12.00

Bruxelles

Sala: József Antall (6Q2)

9 decembrie 2021, 9.00 - 10.30

Cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei AGRI, a Consiliului și a 
Comisiei

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Audiere publică pe tema „Efectul Brexitului asupra piețelor agricole europene”
(a se vedea ordinea de zi separată)

9 decembrie 2021, 10.30 - 12.00

*** Procedura de votare de la distanță***

Sesiunea de votare va începe la ora 10.35 și se va încheia la ora 11.15.
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Toți deputații care participă la voturi (fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie 
participând de la distanță) vor vota prin aplicația EPvote. Procedura de vot va fi 
comunicată prin e-mail deputaților care votează.

4. Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 
2021/XXXX al Parlamentului European și al Consiliului cu cerințe suplimentare 
pentru anumite tipuri de intervenții precizate de statele membre în cadrul 
planurilor lor strategice PAC pentru perioada 2023-2027 în temeiul 
regulamentului respectiv, precum și cu norme referitoare la raportul pentru 
standardul 1 privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (GAEC)
AGRI/9/07818

Raportor:
Peter Jahr (PPE)

 Adoptarea propunerii de rezoluție

Exprimare a lipsei de obiecții în conformitate cu articolul 111 alineatul (6) din 
Regulamentul de procedură: vot privind recomandarea de a se lua decizia de a nu se 
formula obiecții la un act delegat

5. Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 
2021/XXXX al Parlamentului European și al Consiliului cu norme referitoare la 
agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea 
conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro
AGRI/9/07819

Raportoare:
Ulrike Müller (Renew)

 Adoptarea propunerii de rezoluție

Exprimare a lipsei de obiecții în conformitate cu articolul 111 alineatul (6) din 
Regulamentul de procedură: vot privind recomandarea de a se lua decizia de a nu se 
formula obiecții la un act delegat

Rezultatele voturilor vor fi anunțate în scris.

*** Sfârșitul procedurii de votare de la distanță ***

6. Planul de acțiune al UE privind agricultura ecologică
AGRI/9/07684

2021/2239(INI)

Raportoare:
Simone Schmiedtbauer (PPE) PR – PE700.500v02-00

Comisie competentă:
AGRI

 Examinarea proiectului de raport
 Termen de depunere a amendamentelor: 14 decembrie 2021, 13.00

7. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 138/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește conturile economice regionale pentru agricultură
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AGRI/9/05414
***I 2021/0031(COD) COM(2021)0054 – C9-0020/2021

Raportor:
Petros Kokkalis (The Left)

Comisie competentă:
AGRI

Avize:
ECON Decizie: fără aviz

 Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

8. Chestiuni diverse

9. Reuniuni următoare
 10 ianuarie 2022, 15.45 - 18.45 (Bruxelles)
 24 ianuarie 2022, 16.45 - 18.45 (Bruxelles)
 25 ianuarie 2022, 9.00 - 12.00 și 13.45 - 16.15 și 16.45 - 18.45 (Bruxelles)

* * *
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