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Επιτροπή Αλιείας

PECH(2019)0924_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Altiero Spinelli (1G-3)
24 Σεπτεμβρίου 2019, από 9.00 έως 10.00  (κεκλεισμένων των θυρών)
Κεκλεισμένων των θυρών
1.	Συνεδρίαση των συντονιστών
* * *
24 Σεπτεμβρίου 2019, από 10.00 έως 12.30
2.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου
Παρουσία του Συμβουλίου και της Επιτροπής
4.	Άδειες αλιείας για τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και αλιευτικές δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα
PECH/9/01211
***I	2019/0187(COD)	COM(2019)0398 – C9-0110/2019

Επί της ουσίας:

PECH


 
	Παρουσίαση από την Επιτροπή
5.	Ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αλλαγές στον αλιευτικό κλάδο της ΕΕ σε περίπτωση Brexit
PECH/9/01137
	Ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Επιτροπής
6.	TAC 2020 : αλιευτικές δυνατότητες για τα αποθέματα ιχθύων στη Βαλτική Θάλασσα και επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης
PECH/9/01260
	Παρουσίαση από την Επιτροπή και συζήτηση
7.	Σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
PECH/9/01195
***	2019/0173(NLE)	COM(2019)0377

Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδότηση:

DEVE



BUDG


 
	Παρουσίαση από την Επιτροπή
24 Σεπτεμβρίου 2019, από 14.30 έως 18.30
8.	Εισαγωγή στο έργο του Θεματικού Τομέα Διαρθρωτικής Πολιτικής και Πολιτικής Συνοχής
PECH/9/01202
	Παρουσίαση
9.	Αλιευτική πολιτική της ΕΕ - τελευταίες εξελίξεις και μελλοντικές προκλήσεις
PECH/9/00625
	Παρουσίαση της μελέτης από το Θεματικό Τμήμα για τις Διαρθρωτικές Πολιτικές και την Πολιτική Συνοχής
10.	Αξιοποίηση του δυναμικού για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ
PECH/9/01261
	Ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Επιτροπής
11.	Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
PECH/9/00829
	2019/2085(DEC)	COM(2019)0316[30] – C9-0080/2019

Επί της ουσίας:

CONT –
(ECR)

 
	Παρουσίαση από την Επιτροπή
12.	Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές
13.	Διάφορα
14.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	2 Οκτωβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
3 Οκτωβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30 (Βρυξέλλες)
* * *

