Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2021
(OR. en)
10710/21
OJ CONS 24
AGRI 337
PECHE 260

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(Γεωργία και Αλιεία)
Κτίριο Europa, Βρυξέλλες
19 Ιουλίου 2021 (10:00)

Σύνθεση: 1+2 (+1 στην αίθουσα ακρόασης)
1.

Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

2.

Έγκριση σημείων «Α»
α)

Κατάλογος μη νομοθετικών πράξεων

10712/21

β)

Κατάλογος νομοθετικών πράξεων (Δημόσια σύσκεψη
σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 της Συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση)

10713/21

Μη νομοθετικές δραστηριότητες
3.

Πρόγραμμα εργασίας της Προεδρίας
Παρουσίαση από την Προεδρία

ΓΕΩΡΓΙΑ
4.

Συμπεράσματα με θέμα την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά
με το σχέδιο δράσης για τη βιολογική παραγωγή
Έγκριση

10788/21

5.

Θέματα γεωργίας που συνδέονται με το εμπόριο
Ενημέρωση από την Επιτροπή
Ανταλλαγή απόψεων

10784/21
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Διάφορα
6.

α)

Κατάσταση στον κτηνοτροφικό τομέα όσον αφορά το
κόστος των ζωοτροφών
Ενημέρωση από την κροατική αντιπροσωπία

10809/21

β)

Κοινή πρόταση για τη στήριξη των υγειονομικών
συνθηκών των αποικιών μελισσών μέσω των εθνικών
μελισσοκομικών προγραμμάτων
Ενημέρωση από την αντιπροσωπία της Ουγγαρίας, με την
υποστήριξη των αντιπροσωπιών της Κροατίας, της
Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ρουμανίας

10795/21

γ)

Πρόσφατη πυρκαγιά που προκάλεσε σοβαρές ζημίες στο
περιβάλλον και στον γεωργικό τομέα
Ενημέρωση από την κυπριακή αντιπροσωπία

10722/21

δ)

Σημαντική μείωση της καρποφορίας των ελαιόδεντρων
λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών
Ενημέρωση από την ελληνική αντιπροσωπία

10808/21

ε)

Ανακοίνωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία
Πολιτών «End the Cage Age» («Τέλος στα κλουβιά»)
Ενημέρωση από την Επιτροπή

10343/21

στ)

Βελτίωση των συνθηκών μεταχείρισης των ζώων στον
τομέα της εκτροφής γαλοπούλας σύμφωνα με τη
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»
Ενημέρωση από την αντιπροσωπία της Αυστρίας, με την
υποστήριξη των αντιπροσωπιών του Βελγίου, της Κύπρου,
της Γερμανίας, του Λουξεμβούργου και της Σλοβακίας

10344/1/21 REV 1

ζ)

Απαγόρευση της συστηματικής θανάτωσης αρσενικών
νεοσσών στον τομέα των ωοπαραγωγών ορνίθων
Ενημέρωση από τις αντιπροσωπίες της Γαλλίας και της
Γερμανίας, εξ ονόματος των αντιπροσωπιών της Αυστρίας,
της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, του
Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας

10670/1/21 REV 1

________________
Δημόσια συζήτηση προταθείσα από την Προεδρία (άρθρο 8 παράγραφος 2 του
εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου)
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