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Επιτροπή Αλιείας

PECH(2019)1111_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, από τις 15.00 έως τις 18.30
Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 18.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Altiero Spinelli (1G-3)
11 Νοεμβρίου 2019, από τις 15.00 έως τις 18.30
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	24 Σεπτεμβρίου 2019	PV – PE641.288v01-00
2-3 Οκτωβρίου 2019	PV – PE641.412v01-00
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου
4.	Έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC): «Ωκεανοί και κρυόσφαιρα σε ένα κλίμα που αλλάζει»
PECH/9/01199
	Παρουσίαση από τον δρα Hans-Otto Pörtner
5.	Επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης: όρια αλιευμάτων για τη Βαλτική Θάλασσα για το 2020
PECH/9/01260
	Ανταλλαγή απόψεων με το Συμβούλιο και την Επιτροπή
6.	Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
PECH/9/01214
	Ανταλλαγή απόψεων με τον Pascal Savouret, εκτελεστικό διευθυντή, σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας για το 2020
7.	Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
PECH/9/00829
	2019/2085(DEC)	COM(2019)0316[30] – C9-0080/2019

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Nicolás González Casares (S&D)
PA – PE642.908v01-00
Επί της ουσίας:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
12 Νοεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30
12 Νοεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 9.30 (κεκλεισμένων των θυρών)
8.	Συνεδρίαση των συντονιστών
* * *
12 Νοεμβρίου 2019, από τις 9.30 έως τις 12.30
Παρουσία του Συμβουλίου και της Επιτροπής
*** Ώρα των ψηφοφοριών (ηλεκτρονική ψηφοφορία) ***
9.	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)
PA – PE640.656v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου σύστασης (έγκριση)
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 4 Οκτωβρίου 2019, ώρα 12.00
Διοργανικές διαπραγματεύσεις
10.	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


 
	Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
*** Λήξη των ψηφοφοριών (ηλεκτρονική ψηφοφορία) ***
Ακρόαση
11.	Αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων του ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας
PECH/9/01138
	Ακρόαση
12 Νοεμβρίου 2019, από τις 14.30 έως τις 18.30
12.	Βιώσιμη διαχείριση των κοινών με την Νορβηγία και την Ισλανδία αποθεμάτων
PECH/9/01523
	Ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Επιτροπής
13.	Αλιευτικά σκάφη της ΕΕ και ο κιτρινόπτερος τόνος
PECH/9/01524
	Ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Επιτροπής
14.	Ετήσια οικονομική έκθεση του 2019 σχετικά με τον αλιευτικό στόλο της ΕΕ
PECH/9/01775
	Ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Επιτροπής
15.	Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (2019-2024)
PECH/9/00462
***	2019/0090(NLE)	08928/2019 – C9-0011/2019

Εισηγητής:

João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE641.178v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδότηση:

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

BUDG –
José Manuel Fernandes (PPE)

 
	Εξέταση του σχεδίου σύστασης (έγκριση)
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
16.	Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (2019-2024)
PECH/9/01450
	2019/0090M(NLE)	

Εισηγητής:

João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE642.938v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδότηση:

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

BUDG –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
17.	Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ
PECH/9/00631
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Pietro Bartolo (S&D)
PA – PE641.139v01-00
Επί της ουσίας:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.857v01-00
 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
18.	Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ
PECH/9/01131
	2018/0356M(NLE)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Pietro Bartolo (S&D)
PA – PE641.153v03-00
Επί της ουσίας:

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

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

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

PECH


 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης επί της πρότασης ψηφίσματος
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
19.	Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, το οποίο λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2019
PECH/9/01497
***	2019/0210(NLE)	

Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδότηση:

DEVE



BUDG


 
	Παρουσίαση από την Επιτροπή
20.	Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Δημοκρατίας της Σενεγάλης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
PECH/9/01701
***	2019/0226(NLE)	COM(2019)0473

Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδότηση:

DEVE



BUDG


 
	Παρουσίαση από την Επιτροπή
21.	Τροποποιητικό πρωτόκολλο της διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού
PECH/9/01620
***	2019/0225(NLE)	COM(2019)0472

Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδότηση:

ENVI


 
	Παρουσίαση από την Επιτροπή
22.	Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές
23.	Διάφορα
24.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	2 Δεκεμβρίου 2019, από τις 15.00 έως τις 18.30 (Βρυξέλλες)
3 Δεκεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30 (Βρυξέλλες)

