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Επιτροπή Αλιείας

PECH(2019)1002_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 18.30
Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (5B001)
2 Οκτωβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 10.00 (κεκλεισμένων των θυρών)
Κεκλεισμένων των θυρών
1.	Συνεδρίαση των συντονιστών
* * *
2 Οκτωβρίου 2019, από τις 10.00 έως τις 12.30
2.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	4 Σεπτεμβρίου 2019	PV – PE641.090v01-00
4.	Ανακοινώσεις του προέδρου
Παρουσία του Συμβουλίου και της Επιτροπής
5.	Άδειες αλιείας για τα 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


 
	Ενδεχομένως
6.	Πώς χρησιμοποιείται το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ);
PECH/9/01347
	Παρουσίαση από την Επιτροπή
7.	Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
PECH/9/01216
***I	2018/0210(COD)	COM(2018)0390 – C8-0270/2018

Εισηγητής:

Francisco José Millán Mon (PPE)

Επί της ουσίας:

PECH


 
	Ανταλλαγή απόψεων
8.	Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
PECH/9/00519
	Ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Επιτροπής
2 Οκτωβρίου 2019, από τις 14.30 έως τις 18.30
9.	Η κατάσταση των θαλασσών
PECH/9/00726
	Ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους της Επιτροπής όσον αφορά την κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων στον Εύξεινο Πόντο και στη Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης έκθεσης προόδου σχετικά με τη Διακήρυξη της Μάλτας «MedFish4Ever»
10.	Διακυβέρνηση περιοχών αποκατάστασης ιχθυαποθεμάτων και προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών
PECH/9/01395
	Ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Επιτροπής
11.	Συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας και το πρωτόκολλο εφαρμογής της
PECH/9/00453
***	2019/0076(NLE)	08974/2019 – C9-0106/2019

Εισηγήτρια:

Carmen Avram (S&D)
PR – PE641.099v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδότηση:

DEVE –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


BUDG –
Olivier Chastel (Renew)

 
	Εξέταση του σχεδίου σύστασης (έγκριση)
3 Οκτωβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30
12.	Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES): Συμβουλές του ICES για τη βιώσιμη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
PECH/9/01136
	Παρουσίαση από τον Colm Lordan, αντιπρόεδρο, συμβουλευτική επιτροπή του ICES
Ανταλλαγή απόψεων
13.	Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές
14.	Διάφορα
15.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	11 Νοεμβρίου 2019, από τις 15.00 έως τις 18.30 (Βρυξέλλες)
12 Νοεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 18.30 (Βρυξέλλες)

