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Комисия по рибно стопанство

PECH(2020)0120_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 20 януари 2020 г., 15.00–18.30 ч.
Вторник, 21 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.
Брюксел
Зала: „Пол-Анри Спак“ (5B001)
20 януари 2020 г., 15.00–18.30 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	11-12 ноември 2019 г.	PV – PE643.204v01-00
2-3 декември 2019 г.	PV – PE644.871v01-00
3.	Съобщения на председателя
В присъствието на Съвета и на Комисията
4.	Въвеждане на пределни граници на риболовния капацитет за запаса от треска в източната част на Балтийско море, събирането на данни и мерките за контрол в Балтийско море, и Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на окончателното преустановяване на риболовните дейности на флотовете, извършващи риболов на треска в източната част на Балтийско море

PECH/9/01787
***I	2019/0246(COD)	COM(2019)0564 – C9-0161/2019

Докладчик:

Никлас Хербст (PPE)
PR – PE644.735v01-00
Водеща:

PECH


Подпомагащи:

EMPL –
Решение: без становище


REGI –
Решение: без становище

 
	Разглеждане на проекта на доклад
Определяне на краен срок за внасяне на измененията
5.	Сключване на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)
PECH/9/00456
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Докладчик:

Клаудия Монтейру де Агиар (PPE)
PR – PE641.408v01-00
Водеща:

PECH


Подпомагащи:

DEVE –
Катрин Шабо (Renew)
AD – PE641.364v02-00

BUDG –
Маргарида Маркеш (S&D)
AD – PE640.655v02-00
 
	Разглеждане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)
Определяне на краен срок за внасяне на измененията
6.	Сключване на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)
PECH/9/01645
	2019/0078M(NLE)	

Докладчик:

Клаудия Монтейру де Агиар (PPE)
PR – PE643.077v01-00
Водеща:

PECH


Подпомагащи:

DEVE –
Катрин Шабо (Renew)
AD – PE642.934v03-00
AM – PE643.220v01-00

BUDG –
Решение: без становище

 
	Разглеждане на проекта на доклад
Определяне на краен срок за внасяне на измененията
7.	Размяна на мнения с Виргиниюс Синкявичюс, член на Комисията, отговарящ за околната среда, океаните и рибарството
PECH/9/02020
	Размяна на мнения
8.	Постигане на максимален устойчив улов (МУУ)? Възможности за риболов за 2020 г. (ОДУ)
PECH/9/01864
	Размяна на мнения с представителите на Комисията
* * *
21 януари 2020 г., 9.00–9.30 ч.  (при закрити врати)
При закрити врати
9.	Заседание на координаторите
* * *
21 януари 2020 г., 9.30–12.30 ч.
В присъствието на Съвета и на Комисията
*** Време за електронно гласуване ***
10.	Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.)
PECH/9/00462
***	2019/0090(NLE)	08928/2019 – C9-0011/2019

Докладчик:

Жуан Ферейра (GUE/NGL)
PR – PE641.178v01-00
Водеща:

PECH


Подпомагащи:

DEVE –
Каролин Роз (Verts/ALE)
AD – PE642.950v02-00

BUDG –
Жузе Мануел Фернандеш (PPE)
AD – PE640.654v03-00
 
	Приемане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)
Краен срок за внасяне на измененията: 19 ноември 2019 г., 12.00 ч.
11.	Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.)
PECH/9/01450
	2019/0090M(NLE)	

Докладчик:

Жуан Ферейра (GUE/NGL)
PR – PE642.938v01-00
AM – PE644.740v01-00
Водеща:

PECH


Подпомагащи:

DEVE –
Каролин Роз (Verts/ALE)
AD – PE642.937v04-00
AM – PE643.222v01-00

BUDG –
Решение: без становище

 
	Приемане на проекта на доклад
Краен срок за внасяне на измененията: 19 ноември 2019 г., 12.00 ч.
12.	Сключване от името на Европейския съюз на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност
PECH/9/01195
***	2019/0173(NLE)	12199/2019 – C9-0001/2020

Докладчик:

Нуну Мелу (PPE)
PR – PE643.145v01-00
Водеща:

PECH


Подпомагащи:

DEVE –
Бернхарт Цимниок (ID)
AD – PE644.723v02-00

BUDG –
Жузе Мануел Фернандеш (PPE)
AD – PE643.027v02-00
 
	Приемане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)
Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 17.00 ч.
*** Край на електронното гласуване ***
13.	Многогодишните планове – проваляме ли се в опитите си да изпълним очакванията?
PECH/9/02025
	Размяна на мнения с представителите на Комисията
14.	Хърватско председателство на Европейския съюз
PECH/9/00517
	Размяна на мнения с Мария Вучкович, министър на земеделието, относно приоритетите на хърватското председателство
21 януари 2020 г., 14.30–18.30 ч.
15.	Предотвратяване на смъртта на делфини и други китоподобни при случайното им улавяне
PECH/9/02062
	Размяна на мнения с представителите на Комисията
16.	Протокол за изменение на Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан
PECH/9/01620
***	2019/0225(NLE)	13447/2019 – C9-0187/2019

Докладчик:

Розана Конте (ID)

Водеща:

PECH


Подпомагащи:

ENVI –
Решение: без становище

 
	Размяна на мнения с представителите на Комисията
17.	Многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627
PECH/9/02027
***I	2019/0272(COD)	COM(2019)0619 – C9-0188/2019

Водеща:

PECH


Подпомагаща:

ENVI


 
	Изложение на Комисията
18.	П остигане на взаимноизгодни резултати. Преодоляване на неефективността на ЕС по отношение на запазването на биологичното разнообразие и увеличаването на рибните запаси
PECH/9/01395
	Размяна на мнения с представителите на Комисията
19.	Амбиции за бъдещето на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР), надхвърлящи максималния устойчив улов (МУУ)
PECH/9/02023
	Размяна на мнения с представителите на Комисията
20.	Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите
21.	Разни въпроси
22.	Следващи заседания
	19 февруари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)
20 февруари 2020 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

