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Fiskeriutskottet

PECH(2019)1202_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 2 december 2019 kl. 15.00–18.30
Tisdagen den 3 december 2019 kl. 9.00–12.30
Bryssel
Lokal: Paul-Henri Spaak (5B001)
2 december 2019 kl. 15.00–18.30
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
Utfrågning
3.	Lägesrapport om landningsskyldigheten: utmaningar och bästa praxis
PECH/9/01139
	Utfrågning
4.	Ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)
PECH/9/00456
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Föredragande:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE641.408v01-00
Ansvarigt utskott:

PECH


Rådgivande utskott:

DEVE –
Catherine Chabaud (Renew)
PA – PE641.364v01-00

BUDG –
Margarida Marques (S&D)

 
	Behandling av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag
5.	Ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)
PECH/9/01645
	2019/0078M(NLE)	

Föredragande:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE643.077v01-00
Ansvarigt utskott:

PECH


Rådgivande utskott:

DEVE –
Catherine Chabaud (Renew)
PA – PE642.934v02-00
AM – PE643.220v01-00

BUDG –
Beslut: inget yttrande

 
	Behandling av förslag till betänkande
Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag
6.	Ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen
PECH/9/01195
***	2019/0173(NLE)	

Föredragande:

Nuno Melo (PPE)
PR – PE643.145v01-00
Ansvarigt utskott:

PECH


Rådgivande utskott:

DEVE –
Bernhard Zimniok (ID)


BUDG –
José Manuel Fernandes (PPE)
PA – PE643.027v01-00
 
	Behandling av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag
7.	Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM): åtgärder för Medelhavet och Svarta havet
PECH/9/01863
	Diskussion med kommissionens företrädare
8.	Delegerade akter
PECH/9/00519
	Diskussion med kommissionens företrädare
3 december 2019 kl. 9.00–12.30
3 december 2019 kl. 9.00–9.30  (inom stängda dörrar)
Inom stängda dörrar
9.	Samordnarnas sammanträde
* * *
*** Elektronisk omröstning ***
10.	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
AM – PE643.172v01-00
Rådgivande utskott:

AFET –
Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.415v01-00
AM – PE643.132v01-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.172v01-00
AM – PE641.396v01-00

PECH


 
	Antagande av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 13 november 2019 kl. 17.00
11.	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
AM – PE643.202v01-00
Ansvarigt utskott:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00
Rådgivande utskott:

AFET –
Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.414v01-00
AM – PE643.185v01-00

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

PECH


 
	Antagande av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 13 november 2019 kl. 17.00
12.	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
AM – PE643.199v01-00
Ansvarigt utskott:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Antagande av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 13 november 2019 kl. 17.00
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
13.	Fiskemöjligheter 2020 (TAC)
PECH/9/01864
	Diskussion med kommissionens företrädare
14.	Fiskeriindustrins integration i alla EU-medlemsstater med en kustlinje
PECH/9/01541
	Presentation av den studie som beställts av utredningsavdelningen för struktur- och sammanhållningspolitik
15.	Rättvisa villkor för fiskare som bedriver småskaligt, hantverksmässigt eller kustnära fiske när det gäller fördelningen av fiskemöjligheter
PECH/9/01862
	Diskussion med kommissionens företrädare
16.	Fiskeriutskottets delegationsresa till Palma de Mallorca (Spanien) den 23-25 november 2019 för att delta i det 26:e ordinarie sammanträdet i Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat)
PECH/9/01132
	Avläggande av rapport till utskottet
17.	Protokoll om ändring av den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten
PECH/9/01620
***	2019/0225(NLE)	COM(2019)0472

Föredragande:

Rosanna Conte (ID)

Ansvarigt utskott:

PECH


Rådgivande utskott:

ENVI


 
	Föredragning av kommissionen
18.	Information från ordföranden om samordnarnas beslut
19.	Övriga frågor
20.	Kommande sammanträden
	20 januari 2020 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)
21 januari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)
* * *

