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Επιτροπή Αλιείας

PECH(2020)0120_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020, από 15.00 έως 18.30
Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (5B001)
20 Ιανουαρίου 2020, από 15.00 έως 18.30
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:
	11-12 Νοεμβρίου 2019	PV – PE643.204v01-00
2-3 Δεκεμβρίου 2019	PV – PE644.871v01-00
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου
Παρουσία του Συμβουλίου και της Επιτροπής
4.	Θέσπιση ορίων αλιευτικής ικανότητας για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής, συλλογή δεδομένων και μέτρα ελέγχου στη Βαλτική Θάλασσα και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά την οριστική παύση για τους στόλους που αλιεύουν γάδο της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας

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

Εισηγητής:

Niclas Herbst (PPE)
PR – PE644.735v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδότηση:

EMPL –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


REGI –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
5.	Σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024)
PECH/9/00456
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Εισηγήτρια:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE641.408v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδότηση:

DEVE –
Catherine Chabaud (Renew)
AD – PE641.364v02-00

BUDG –
Margarida Marques (S&D)
AD – PE640.655v02-00
 
	Εξέταση του σχεδίου σύστασης (έγκριση)
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
6.	Σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024)
PECH/9/01645
	2019/0078M(NLE)	

Εισηγήτρια:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE643.077v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδότηση:

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

BUDG –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
7.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Virginijus Sinkevičius, Επίτροπο αρμόδιο για το περιβάλλον, τους ωκεανούς και την αλιεία
PECH/9/02020
	Ανταλλαγή απόψεων
8.	Επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ): Αλιευτικές δυνατότητες (TAC) για το 2020
PECH/9/01864
	Ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Επιτροπής
* * *
21 Ιανουαρίου 2020, από 9.00 έως 9.30  (κεκλεισμένων των θυρών)
Κεκλεισμένων των θυρών
9.	Συνεδρίαση των συντονιστών
* * *
21 Ιανουαρίου 2020, από 9.30 έως 12.30
Παρουσία του Συμβουλίου και της Επιτροπής
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
10.	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)
AD – PE642.950v02-00

BUDG –
José Manuel Fernandes (PPE)
AD – PE640.654v03-00
 
	Έγκριση του σχεδίου σύστασης (έγκριση)
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 19 Νοεμβρίου 2019, ώρα 12.00
11.	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
AM – PE644.740v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδότηση:

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

BUDG –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 19 Νοεμβρίου 2019, ώρα 12.00
12.	Σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
PECH/9/01195
***	2019/0173(NLE)	12199/2019 – C9-0001/2020

Εισηγητής:

Nuno Melo (PPE)
PR – PE643.145v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδότηση:

DEVE –
Bernhard Zimniok (ID)
AD – PE644.723v02-00

BUDG –
José Manuel Fernandes (PPE)
AD – PE643.027v02-00
 
	Έγκριση του σχεδίου σύστασης (έγκριση)
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 10 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 17.00
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
13.	Πολυετή σχέδια: Ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες;
PECH/9/02025
	Ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Επιτροπής
14.	Κροατική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
PECH/9/00517
	Ανταλλαγή απόψεων με τη Marija Vučković, Υπουργό Γεωργίας, σχετικά με τις προτεραιότητες της κροατικής προεδρίας
21 Ιανουαρίου 2020, από 14.30 έως 18.30
15.	Πρόληψη των θανάτων δελφινιών και άλλων κητοειδών από παρεμπίπτουσα αλίευση
PECH/9/02062
	Ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Επιτροπής
16.	Τροποποιητικό πρωτόκολλο της διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού
PECH/9/01620
***	2019/0225(NLE)	13447/2019 – C9-0187/2019

Εισηγήτρια:

Rosanna Conte (ID)

Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδότηση:

ENVI –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Επιτροπής
17.	Πολυετές σχέδιο διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1936/2001, (ΕΕ) 2017/2107, και (ΕΕ) 2019/833 και κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627
PECH/9/02027
***I	2019/0272(COD)	COM(2019)0619 – C9-0188/2019

Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδότηση:

ENVI


 
	Παρουσίαση από την Επιτροπή
18.	Επωφελής για όλους! Αντιμετώπιση της αδυναμίας της ΕΕ να διασφαλίσει τη βιοποικιλότητα και να ενισχύσει τα ιχθυαποθέματα
PECH/9/01395
	Ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Επιτροπής
19.	Πέρα από τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ): Φιλοδοξίες για το μέλλον της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ)
PECH/9/02023
	Ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Επιτροπής
20.	Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές
21.	Διάφορα
22.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	19 Φεβρουαρίου 2020, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
20 Φεβρουαρίου 2020, από 9.00 έως 12.30 (Βρυξέλλες)

