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Výbor pre rybárstvo

PECH(2020)0120_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 20. januára 2020 od 15.00 do 18.30 h
utorok 21. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h
Brusel
Miestnosť: Paul-Henri Spaak (5B001)
20. januára 2020 od 15.00 do 18.30 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	11. – 12. novembra 2019	PV – PE643.204v01-00
2. – 3. decembra 2019	PV – PE644.871v01-00
3.	Oznámenia predsedníctva
Za prítomnosti Rady a Komisie
4.	Zavedenie obmedzení kapacít v prípade tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora, zber údajov a kontrolné opatrenia v Baltskom mori a nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o trvalé ukončenie rybolovných činností flotíl loviacich tresku škvrnitú vo východnej oblasti Baltského mora

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

Spravodajca:

Niclas Herbst (PPE)
PR – PE644.735v01-00
Gestorský výbor:

PECH


Výbory požiadané o stanovisko:

EMPL –
Rozhodnutie: bez stanoviska


REGI –
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	preskúmanie návrhu správy
stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov
5.	Uzavretie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)
PECH/9/00456
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Spravodajkyňa:

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

PECH


Výbory požiadané o stanovisko:

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

BUDG –
Margarida Marques (S&D)
AD – PE640.655v02-00
 
	preskúmanie návrhu odporúčania (súhlas)
stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov
6.	Uzavretie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)
PECH/9/01645
	2019/0078M(NLE)	

Spravodajkyňa:

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

PECH


Výbory požiadané o stanovisko:

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

BUDG –
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	preskúmanie návrhu správy
stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov
7.	Výmena názorov s komisárom pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijusom Sinkevičiusom
PECH/9/02020
	výmena názorov
8.	Dosiahnutie maximálneho udržateľného výnosu? Rybolovné možnosti na rok 2020 (celkové povolené výlovy)
PECH/9/01864
	Výmena názorov so zástupcami Komisie
* * *
21. januára 2020 od 9.00 do 9.30 h  (za zatvorenými dverami)
Za zatvorenými dverami
9.	Schôdza koordinátorov
* * *
21. januára 2020 od 9.30 do 12.30 h
Za prítomnosti Rady a Komisie
*** Elektronické hlasovanie ***
10.	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)
AD – PE642.950v02-00

BUDG –
José Manuel Fernandes (PPE)
AD – PE640.654v03-00
 
	prijatie návrhu odporúčania (súhlas)
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 19. november 2019, 12.00 h
11.	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
AM – PE644.740v01-00
Gestorský výbor:

PECH


Výbory požiadané o stanovisko:

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

BUDG –
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	prijatie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 19. november 2019, 12.00 h
12.	Uzavretie v mene Európskej únie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom
PECH/9/01195
***	2019/0173(NLE)	12199/2019 – C9-0001/2020

Spravodajca:

Nuno Melo (PPE)
PR – PE643.145v01-00
Gestorský výbor:

PECH


Výbory požiadané o stanovisko:

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

BUDG –
José Manuel Fernandes (PPE)
AD – PE643.027v02-00
 
	prijatie návrhu odporúčania (súhlas)
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. december 2019, 17.00 h
*** Koniec elektronického hlasovania ***
13.	Viacročné plány - neplníme očakávania?
PECH/9/02025
	Výmena názorov so zástupcami Komisie
14.	Chorvátske predsedníctvo Európskej únie
PECH/9/00517
	výmena názorov s ministerkou poľnohospodárstva Marijou Vučkovićovou o prioritách chorvátskeho predsedníctva
21. januára 2020 od 14.30 do 18.30 h
15.	Predchádzanie úmrtiam delfínov a iných veľrybotvarých cicavcov ako vedľajších úlovkov
PECH/9/02062
	Výmena názorov so zástupcami Komisie
16.	Protokol, ktorým sa mení Medzinárodný dohovor o zachovaní atlantických tuniakov
PECH/9/01620
***	2019/0225(NLE)	13447/2019 – C9-0187/2019

Spravodajkyňa:

Rosanna Conte (ID)

Gestorský výbor:

PECH


Výbory požiadané o stanovisko:

ENVI –
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	Výmena názorov so zástupcami Komisie
17.	Viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori, zmena nariadení (ES) č. 1936/2001, (EÚ) 2017/2107 a (EÚ) 2019/833 a zrušenie nariadenia (EÚ) 2016/1627
PECH/9/02027
***I	2019/0272(COD)	COM(2019)0619 – C9-0188/2019

Gestorský výbor:

PECH


Výbory požiadané o stanovisko:

ENVI


 
	výklad Komisie
18.	Win Win! Riešenie zlyhania EÚ v súvislosti s ochranou biodiverzity a zväčšovaním populácie rýb
PECH/9/01395
	Výmena názorov so zástupcami Komisie
19.	Vyšší než maximálny udržateľný výnos (MSY)? Ambície v súvislosti s budúcnosťou spoločnej rybárskej politiky (SRP)
PECH/9/02023
	Výmena názorov so zástupcami Komisie
20.	Oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori
21.	Rôzne otázky
22.	Nasledujúce schôdze
	19. februára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)
20. februára 2020 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

