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Lopende werkzaamheden

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening
(EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde gedetailleerde
productievoorschriften voor biologische producten
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale

2020/2516(DEA)
AGRI

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429
van het Europees Parlement en de Raad wat regels voor de preventie en bestrijding van
bepaalde in de lijst opgenomen ziekten betreft
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale, nauwere samenwerking

2019/3001(DEA)
AGRI

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de erkenning van inrichtingen voor
levende producten en de traceerbaarheids- en diergezondheidsvoorschriften voor
verplaatsingen binnen de Unie van levende producten van bepaalde gehouden landdieren
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale, nauwere samenwerking

2019/3006(DEA)
AGRI

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU)
nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorschriften voor het
beheer van tariefcontingenten voor invoer en uitvoer waarvoor een certificaat verplicht is, en
tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad
wat betreft het stellen van zekerheden bij het beheer van tariefcontingenten
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale

2019/3005(DEA)
AGRI

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de diergezondheidsvoorschriften voor
verplaatsingen binnen de Unie van landdieren en broedeieren
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale, nauwere samenwerking

2019/3003(DEA)
AGRI

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor bewaking,
uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten
en nieuwe ziekten
Procedures voor gedelegeerde handelingen
ten principale, nauwere samenwerking

2019/3000(DEA)
AGRI

De Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit
Procedure initiatiefverslag
Petri SARVAMAA [PPE]

2019/2157(INI)
AGRI

ten principale, nauwere samenwerking
Overgangsbepalingen inzake steun uit het Europees Landbouwfonds voor
plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in het
jaar 2021
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
Elsi KATAINEN [Renew]

2019/0254(COD)
AGRI

ten principale
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Verordening van de Commissie tot vaststelling van een lijst van bestemmingen voor
diervoeders met bijzonder voedingsdoel en tot intrekking van Richtlijn 2008/38/EG
Regelgevingsprocedure met toetsing

2019/2911(RPS)

ten principale

AGRI

Vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in
het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen)
en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds
voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2018/0216(COD)

Peter JAHR [PPE]

AGRI

ten principale, nauwere samenwerking
Financiering, beheer en monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2018/0217(COD)

Ulrike MÜLLER [Renew]

AGRI

ten principale
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van
de markten voor landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor
landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de
aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische
aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten , (EU) nr. 228/2013 houdende
specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van
de Unie en (EU) nr. 229/2013 houdende vaststelling van specifieke maatregelen voor de
landbouw ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2018/0218(COD)

Eric ANDRIEU [S&D]

AGRI

ten principale
Op de markt brengen van voedingsmiddelen gemaakt van klonen van dieren
Goedkeuringsprocedure
Benoît BITEAU [Verts/ALE]

2013/0434(APP)
AGRI

ten principale
Het oude continent veroudert - mogelijkheden en uitdagingen voor het vergrijzingsbeleid na
2020
Procedure initiatiefverslag
Luke Ming FLANAGAN [GUE/NGL]

2020/2008(INI)
AGRI

medeadviserend
Gevolgen van de EU-regelgeving voor het vrije verkeer van werknemers en diensten:
arbeidsmobiliteit binnen de EU als instrument om de behoeften van en vaardigheden voor
de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen
Procedure initiatiefverslag
Ruža TOMAŠIĆ [ECR]

2020/2007(INI)
AGRI

medeadviserend
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Een EU-rechtskader voor de beëindiging en ommekeer van door de EU bevorderde
ontbossing op wereldniveau
wetgevingsinitiatiefprocedure

2020/2006(INL)

medeadviserend

AGRI

Richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III
Begrotingsprocedure

2019/2213(BUD)

medeadviserend

AGRI

Intensivering van de maatregelen van de EU om de bossen in de wereld te beschermen en
te herstellen
Procedure initiatiefverslag

2019/2156(INI)

Juozas OLEKAS [S&D]

AGRI

medeadviserend, nauwere samenwerking
Sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van GrootBrittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie
Niet-wetgevingshandelingen

2018/0427(NLE)

Mairead MCGUINNESS [PPE]

AGRI

medeadviserend
Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019
Procedure initiatiefverslag

2019/2131(INI)

Isabel CARVALHAIS [S&D]

AGRI

medeadviserend
Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie
Kwijtingsprocedure

2019/2055(DEC)

Attila ARA-KOVÁCS [S&D]

AGRI

medeadviserend
Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Parlement
Kwijtingsprocedure

2019/2056(DEC)

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

AGRI

Kwijting 2018: Algemene begroting van de EU – Raad en Europese Raad
Kwijtingsprocedure

2019/2057(DEC)

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

AGRI

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Hof van Justitie
Kwijtingsprocedure

2019/2058(DEC)

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

AGRI

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Rekenkamer
Kwijtingsprocedure

2019/2059(DEC)

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen
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Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
Kwijtingsprocedure

2019/2060(DEC)

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

AGRI

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Comité van de Regio's
Kwijtingsprocedure

2019/2061(DEC)

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

AGRI

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman
Kwijtingsprocedure

2019/2062(DEC)

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

AGRI

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de
agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: prestaties, financieel
beheer en controle
Kwijtingsprocedure

2019/2098(DEC)

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

AGRI

Begroting 2020 - Mandaat voor de trialoog
Begrotingsprocedure

2019/2010(BUD)

medeadviserend

AGRI

Vaststelling van het steunprogramma voor hervormingen
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing

2018/0213(COD)

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

AGRI

Verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren
2021-2027
Goedkeuringsprocedure
medeadviserend

2018/0166(APP)
AGRI

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de
Europese Unie
* Raadplegingsprocedure
medeadviserend

2018/0135(CNS)
AGRI

Algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de
lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren
***| Gewone wetgevingsprocedure eerste lezing
Bronis ROPĖ [Verts/ALE]

2017/0035(COD)
AGRI

medeadviserend
Bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van
landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten en wijziging van
de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen
de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko,
anderzijds
Niet-wetgevingshandelingen
medeadviserend
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