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Výbor pre rybárstvo

PECH(2019)1111_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 11. novembra 2019 od 15.00 do 18.30 h
utorok 12. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h
Brusel
Miestnosť: Altiero Spinelli (1G-3)
11. novembra 2019 od 15.00 do 18.30 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	24. septembra 2019	PV – PE641.288v01-00
2. – 3. októbra 2019	PV – PE641.412v01-00
3.	Oznámenia predsedníctva
4.	Správa Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) s názvom Oceán a kryosféra v meniacej sa klíme
PECH/9/01199
	výklad Dr. Hansa-Otta Pörtnera
5.	Dosiahnutie maximálneho udržateľného výnosu: obmedzenia výlovu v Baltskom mori na rok 2020
PECH/9/01260
	výmena názorov s Radou a Komisiou
6.	Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
PECH/9/01214
	výmena názorov s výkonným riaditeľom Pascalom Savouretom o pracovnom programe na rok 2020
7.	Absolutórium za rok 2018: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
PECH/9/00829
	2019/2085(DEC)	COM(2019)0316[30] – C9-0080/2019

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov
12. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h
12. novembra 2019 od 9.00 do 9.30 h  (za zatvorenými dverami)
8.	Schôdza koordinátorov
* * *
12. novembra 2019 od 9.30 do 12.30 h
Za prítomnosti Rady a Komisie
*** Elektronické hlasovanie ***
9.	Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou a jej vykonávací protokol
PECH/9/00453
***	2019/0076(NLE)	08974/2019 – C9-0106/2019

Spravodajkyňa:

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

PECH


Výbory požiadané o stanovisko:

DEVE –
Rozhodnutie: bez stanoviska


BUDG –
Olivier Chastel (Renew)
PA – PE640.656v01-00
 
	prijatie návrhu odporúčania (súhlas)
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 4. október 2019, 12.00 h
Medziinštitucionálne rokovania
10.	Európsky námorný a rybársky fond
PECH/9/01216
***I	2018/0210(COD)	COM(2018)0390 – C8-0270/2018

Spravodajca:

Francisco José Millán Mon (PPE)

Gestorský výbor:

PECH


 
	Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania
*** Koniec elektronického hlasovania ***
Vypočutie
11.	Riešenie nových výziev systému EÚ na kontrolu rybárstva
PECH/9/01138
	Vypočutie
12. novembra 2019 od 14.30 do 18.30 h
12.	Udržateľné hospodárenie so spoločnými populáciami rýb s Nórskom a Islandom
PECH/9/01523
	Výmena názorov so zástupcami Komisie
13.	Plavidlá EÚ a tuniak žltoplutvý
PECH/9/01524
	Výmena názorov so zástupcami Komisie
14.	Výročná hospodárska správa o rybárskej flotile EÚ za rok 2019
PECH/9/01775
	Výmena názorov so zástupcami Komisie
15.	Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)
PECH/9/00462
***	2019/0090(NLE)	08928/2019 – C9-0011/2019

Spravodajca:

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

PECH


Výbory požiadané o stanovisko:

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

BUDG –
José Manuel Fernandes (PPE)

 
	preskúmanie návrhu odporúčania (súhlas)
stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov
16.	Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)
PECH/9/01450
	2019/0090M(NLE)	

Spravodajca:

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

PECH


Výbory požiadané o stanovisko:

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

BUDG –
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	preskúmanie návrhu správy
stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov
17.	Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou
PECH/9/00631
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.857v01-00
 
	preskúmanie návrhu stanoviska
stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov
18.	Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou
PECH/9/01131
	2018/0356M(NLE)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.858v01-00
Výbory požiadané o stanovisko:

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

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

PECH


 
	preskúmanie návrhu stanovisku k návrhu uznesenia
stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov
19.	Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2019
PECH/9/01497
***	2019/0210(NLE)	

Gestorský výbor:

PECH


Výbory požiadané o stanovisko:

DEVE



BUDG


 
	výklad Komisie
20.	Protokol, ktorým sa vykonáva dohoda o partnerstve v odvetví rybolovu medzi Senegalskou republikou a Európskou úniou
PECH/9/01701
***	2019/0226(NLE)	COM(2019)0473

Gestorský výbor:

PECH


Výbory požiadané o stanovisko:

DEVE



BUDG


 
	výklad Komisie
21.	Protokol, ktorým sa mení Medzinárodný dohovor o zachovaní atlantických tuniakov
PECH/9/01620
***	2019/0225(NLE)	COM(2019)0472

Gestorský výbor:

PECH


Výbory požiadané o stanovisko:

ENVI


 
	výklad Komisie
22.	Oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori
23.	Rôzne otázky
24.	Nasledujúce schôdze
	2. decembra 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)
3. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

