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Výbor pro rybolov

PECH(2019)1111_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Pondělí 11. listopadu 2019, 15:00–18:30
Úterý 12. listopadu 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30
Brusel
Místnost: Altiero Spinelli (1G-3)
11. listopadu 2019, 15:00–18:30
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Schválení zápisů ze schůzí:
	24. září 2019	PV – PE641.288v01-00
2.–3. října 2019	PV – PE641.412v01-00
3.	Sdělení předsedy
4.	Zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) na téma „Oceán a kryosféra ve změně klimatu“
PECH/9/01199
	vystoupení – Dr. Hans-Otto Pörtner
5.	Dosažení maximálního udržitelného výnosu: omezení odlovů v Baltském moři na rok 2020
PECH/9/01260
	výměna názorů s Radou a Komisí
6.	Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
PECH/9/01214
	výměna názorů s výkonným ředitelem Pascalem Savouretem o pracovním programu na rok 2020
7.	Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
PECH/9/00829
	2019/2085(DEC)	COM(2019)0316[30] – C9-0080/2019

Zpravodaj:

Nicolás González Casares (S&D)
PA – PE642.908v01-00
Příslušný výbor:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	projednání návrhu stanoviska
stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů
12. listopadu 2019, 9:00–12:30
12. listopadu 2019, 9:00–9:30  (neveřejná)
8.	Schůze koordinátorů
* * *
12. listopadu 2019, 9:30–12:30
Za přítomnosti Rady a Komise
*** Elektronické hlasování ***
9.	Dohoda o udržitelném partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou a prováděcí protokol k této dohodě
PECH/9/00453
***	2019/0076(NLE)	08974/2019 – C9-0106/2019

Zpravodajka:

Carmen Avram (S&D)
PR – PE641.099v01-00
Příslušný výbor:

PECH


Stanoviska:

DEVE –
rozhodnutí: bez stanoviska


BUDG –
Olivier Chastel (Renew)
PA – PE640.656v01-00
 
	přijetí návrhu doporučení (souhlas)
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 4. října 2019, 12:00
Interinstitucionální jednání
10.	Evropský námořní a rybářský fond
PECH/9/01216
***I	2018/0210(COD)	COM(2018)0390 – C8-0270/2018

Zpravodaj:

Francisco José Millán Mon (PPE)

Příslušný výbor:

PECH


 
	hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání
*** Konec elektronického hlasování ***
Slyšení
11.	Čelit novým výzvám systému kontroly rybolovu EU
PECH/9/01138
	slyšení
12. listopadu 2019, 14:30–18:30
12.	Udržitelné řízení sdílených rybích populací s Norskem a Islandem
PECH/9/01523
	výměna názorů se zástupci Komise
13.	Plavidla EU a tuňák žlutoploutvý
PECH/9/01524
	výměna názorů se zástupci Komise
14.	Výroční hospodářská zpráva o rybářském loďstvu EU za rok 2019
PECH/9/01775
	výměna názorů se zástupci Komise
15.	Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)
PECH/9/00462
***	2019/0090(NLE)	08928/2019 – C9-0011/2019

Zpravodaj:

João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE641.178v01-00
Příslušný výbor:

PECH


Stanoviska:

DEVE –
Caroline Roose (Verts/ALE)
PA – PE642.950v01-00

BUDG –
José Manuel Fernandes (PPE)

 
	projednání návrhu doporučení (souhlas)
stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů
16.	Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)
PECH/9/01450
	2019/0090M(NLE)	

Zpravodaj:

João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE642.938v01-00
Příslušný výbor:

PECH


Stanoviska:

DEVE –
Caroline Roose (Verts/ALE)
PA – PE642.937v03-00

BUDG –
rozhodnutí: bez stanoviska

 
	projednání návrhu zprávy
stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů
17.	Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou
PECH/9/00631
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Zpravodaj:

Pietro Bartolo (S&D)
PA – PE641.139v01-00
Příslušný výbor:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.857v01-00
 
	projednání návrhu stanoviska
stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů
18.	Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou
PECH/9/01131
	2018/0356M(NLE)	

Zpravodaj:

Pietro Bartolo (S&D)
PA – PE641.153v03-00
Příslušný výbor:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.858v01-00
Stanoviska:

AFET –
Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.414v01-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

PECH


 
	projednání návrhu stanoviska k návrhu usnesení
stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů
19.	Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019.
PECH/9/01497
***	2019/0210(NLE)	

Příslušný výbor:

PECH


Stanoviska:

DEVE



BUDG


 
	vystoupení Komise
20.	Protokol, kterým se provádí dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Senegalskou republikou a Evropskou unií
PECH/9/01701
***	2019/0226(NLE)	COM(2019)0473

Příslušný výbor:

PECH


Stanoviska:

DEVE



BUDG


 
	vystoupení Komise
21.	Protokol o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku
PECH/9/01620
***	2019/0225(NLE)	COM(2019)0472

Příslušný výbor:

PECH


Stanoviska:

ENVI


 
	vystoupení Komise
22.	Sdělení předsedy týkající se rozhodnutí přijatých koordinátory
23.	Různé
24.	Příští schůze
	2. prosince 2019, 15:00–18:30 (Brusel)
3. prosince 2019, 9:00–12:30 (Brusel)

