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Fiskeriutskottet

PECH(2019)1111_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 11 november 2019 kl. 15.00–18.30
Tisdagen den 12 november 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30
Bryssel
Lokal: Altiero Spinelli (1G-3)
11 november 2019 kl. 15.00–18.30
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Justering av sammanträdesprotokoll
	24 september 2019	PV – PE641.288v01-00
2–3 oktober 2019	PV – PE641.412v01-00
3.	Meddelanden från ordföranden
4.	Rapport från FN:s klimatpanel (IPCC): ”The Ocean and Cryosphere in a changing climate” (Haven och kryosfären i ett föränderligt klimat)
PECH/9/01199
	Föredragning av Hans-Otto Pörtner
5.	Uppnående av maximalt hållbart uttag: tillåtna fångstmängder för 2020 i Östersjön
PECH/9/01260
	Diskussion med rådet och kommissionen
6.	Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
PECH/9/01214
	Diskussion med Pascal Savouret, verkställande direktör, om arbetsprogrammet för 2020
7.	Ansvarsfrihet 2018: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
PECH/9/00829
	2019/2085(DEC)	COM(2019)0316[30] – C9-0080/2019

Föredragande av yttrande:

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

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Behandling av förslag till yttrande
Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag
12 november 2019 kl. 9.00–12.30
12 november 2019 kl. 9.00–9.30  (inom stängda dörrar)
8.	Samordnarnas sammanträde
* * *
12 november 2019 kl. 9.30–12.30
I närvaro av rådet och kommissionen
*** Elektronisk omröstning ***
9.	Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och dess genomförandeprotokoll
PECH/9/00453
***	2019/0076(NLE)	08974/2019 – C9-0106/2019

Föredragande:

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

PECH


Rådgivande utskott:

DEVE –
Beslut: inget yttrande


BUDG –
Olivier Chastel (Renew)
PA – PE640.656v01-00
 
	Antagande av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 4 oktober 2019 kl. 12.00
Interinstitutionella förhandlingar
10.	Europeiska havs- och fiskerifonden
PECH/9/01216
***I	2018/0210(COD)	COM(2018)0390 – C8-0270/2018

Föredragande:

Francisco José Millán Mon (PPE)

Ansvarigt utskott:

PECH


 
	Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
Utfrågning
11.	De nya utmaningarna för EU:s system för fiskerikontroll
PECH/9/01138
	Utfrågning
12 november 2019 kl. 14.30–18.30
12.	Hållbar förvaltning av gemensamma bestånd med Norge och Island
PECH/9/01523
	Diskussion med kommissionens företrädare
13.	EU:s fartyg och gulfenad tonfisk
PECH/9/01524
	Diskussion med kommissionens företrädare
14.	Den årliga ekonomiska rapporten om EU:s fiskeflotta 2019
PECH/9/01775
	Diskussion med kommissionens företrädare
15.	Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024)
PECH/9/00462
***	2019/0090(NLE)	08928/2019 – C9-0011/2019

Föredragande:

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

PECH


Rådgivande utskott:

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

BUDG –
José Manuel Fernandes (PPE)

 
	Behandling av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag
16.	Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024)
PECH/9/01450
	2019/0090M(NLE)	

Föredragande:

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

PECH


Rådgivande utskott:

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

BUDG –
Beslut: inget yttrande

 
	Behandling av förslag till betänkande
Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag
17.	Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam
PECH/9/00631
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Föredragande av yttrande:

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

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.857v01-00
 
	Behandling av förslag till yttrande
Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag
18.	Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam
PECH/9/01131
	2018/0356M(NLE)	

Föredragande av yttrande:

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

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

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

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

PECH


 
	Behandling av utkast till yttrande över förslaget till resolution
Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag
19.	Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien om förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien, vilket löper ut den 15 november 2019
PECH/9/01497
***	2019/0210(NLE)	

Ansvarigt utskott:

PECH


Rådgivande utskott:

DEVE



BUDG


 
	Föredragning av kommissionen
20.	Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Senegal och Europeiska unionen
PECH/9/01701
***	2019/0226(NLE)	COM(2019)0473

Ansvarigt utskott:

PECH


Rådgivande utskott:

DEVE



BUDG


 
	Föredragning av kommissionen
21.	Protokoll om ändring av den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten
PECH/9/01620
***	2019/0225(NLE)	COM(2019)0472

Ansvarigt utskott:

PECH


Rådgivande utskott:

ENVI


 
	Föredragning av kommissionen
22.	Information från ordföranden om samordnarnas beslut
23.	Övriga frågor
24.	Kommande sammanträden
	2 december 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)
3 december 2019 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

