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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по рибно стопанство

PECH(2019)0924_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 24 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (1G-3)

24 септември 2019 г., 9.00–10.00 ч.  (при закрити врати)

При закрити врати

1. Заседание на координаторите

* * *

24 септември 2019 г., 10.00–12.30 ч.

2. Приемане на дневния ред

3. Съобщения на председателя

В присъствието на Съвета и на Комисията

4. Разрешения за риболов за кораби на Съюза във водите на Обединеното
кралство и риболовна дейност на риболовни кораби на Обединеното
кралство във водите на Съюза
PECH/9/01211
***I 2019/0187(COD) COM(2019)0398 – C9-0110/2019

Водеща:
PECH
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 Изложение на Комисията

5. Готовност на Европейския съюз за промени в риболовния сектор на ЕС в
случай на излизане на Обединеното кралство от ЕС
PECH/9/01137
 Размяна на мнения с представителите на Комисията

6. TAC 2020: възможности за риболов на рибни запаси в Балтийско море и
постигането на максимален устойчив улов
PECH/9/01260
 Представяне от Комисията и разискване

7. Сключване от името на Европейския съюз на Протокола за прилагане на
Споразумението за партньорство в областта на рибарството между
Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност
PECH/9/01195
*** 2019/0173(NLE) COM(2019)0377

Водеща:
PECH

Подпомагащи:
DEVE
BUDG

 Изложение на Комисията

24 септември 2019 г., 14.30–18.30 ч.

8. Въведение в работата на тематичния отдел по структурни политики и
политика на сближаване
PECH/9/01202
 Представяне

9. Европейската политика в областта на рибарството – последни събития и
бъдещи предизвикателства
PECH/9/00625
 Представяне на проучването, организирано от Тематичния отдел за

структурни политики и политика на сближаване

10. Реализиране на потенциала за развитие на сектора на аквакултурите на ЕС
PECH/9/01261
 Размяна на мнения с представителите на Комисията

11. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за
2018 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)
PECH/9/00829

2019/2085(DEC) COM(2019)0316[30] – C9-0080/2019

Водеща:
CONT – (ECR)
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 Изложение на Комисията

12. Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите

13. Разни въпроси

14. Следващи заседания
 2 октомври 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)
 3 октомври 2019 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

* * *
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