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Výbor pro rybolov

PECH(2020)0219_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Středa 19. února 2020, 9:00–12:30 a 14:30–18:30
Čtvrtek 20. února 2020, 9:00–10:30
Brusel
Místnost: Paul-Henri Spaak (5B001)
19. února 2020, 9:00–12:30
Zahájení schůze za předsednictví dočasného předsedy
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Volba předsedy nebo předsedkyně
Za předsednictví nově zvoleného předsedy
3.	Schválení zápisů ze schůzí:
	20.–21. ledna 2020	PV – PE646.878v01-00
4.	Sdělení předsedy
Za přítomnosti Rady a Komise
*** Elektronické hlasování ***
5.	Uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)
PECH/9/00456
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Zpravodajka:

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

PECH


Stanoviska:

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

BUDG –
Margarida Marques (S&D)
AD – PE640.655v02-00
 
	přijetí návrhu doporučení (souhlas)
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 24. ledna 2020, 12:00
6.	Uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)
PECH/9/01645
	2019/0078M(NLE)	

Zpravodajka:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE643.077v01-00
AM – PE646.968v01-00
Příslušný výbor:

PECH


Stanoviska:

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

BUDG –
rozhodnutí: bez stanoviska

 
	přijetí návrhu zprávy
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 24. ledna 2020, 12:00
*** Konec elektronického hlasování ***
7.	Protokol, kterým se provádí dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Senegalskou republikou a Evropskou unií
PECH/9/01701
***	2019/0226(NLE)	13484/2019 – C9-0178/2019

Zpravodajka:

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.918v01-00
Příslušný výbor:

PECH


Stanoviska:

DEVE –
Beata Kempa (ECR)
PA – PE646.984v01-00

BUDG –
Paolo De Castro (S&D)
PA – PE644.803v01-00
 
	projednání návrhu doporučení (souhlas)
stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů
8.	Protokol, kterým se provádí dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Senegalskou republikou a Evropskou unií
PECH/9/02124
	2019/0226M(NLE)	

Zpravodajka:

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.919v01-00
Příslušný výbor:

PECH


Stanoviska:

DEVE –
Beata Kempa (ECR)
PA – PE647.002v01-00

BUDG –
Paolo De Castro (S&D)

 
	projednání návrhu zprávy
stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů
9.	Dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou a její prováděcí protokol (2020–2026)
PECH/9/02217
***	2020/0002(NLE)	

Příslušný výbor:

PECH –
(Verts/ALE)

Stanoviska:

DEVE –
(GUE/NGL)


BUDG –
Lefteris Christoforou (PPE)

 
	vystoupení Komise
10.	Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019.
PECH/9/01497
***	2019/0210(NLE)	12928/2019 – C9-0175/2019

Zpravodajka:

Clara Aguilera (S&D)
PR – PE644.841v01-00
Příslušný výbor:

PECH


Stanoviska:

DEVE –
rozhodnutí: bez stanoviska


BUDG –
Francisco Guerreiro (Verts/ALE)
PA – PE644.820v01-00
 
	projednání návrhu doporučení (souhlas)
stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů
Neveřejná schůze
11.	Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov a nespolupracující země
PECH/9/00514
	výměna názorů se zástupci Komise
* * *
19. února 2020, 14:30–18:30
Za přítomnosti Rady a Komise
Slyšení
12.	Opatření pro zlepšení udržitelné akvakultury v EU
PECH/9/02153
	slyšení
13.	Výzvy a příležitosti pro odvětví rybolovu v Černém moři
PECH/9/01967
	2019/2159(INI)	

Zpravodaj:

Ivo Hristov (S&D)

Příslušný výbor:

PECH


 
	výměna názorů s odborníky
14.	Protokol o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku
PECH/9/01620
***	2019/0225(NLE)	13447/2019 – C9-0187/2019

Zpravodajka:

Rosanna Conte (ID)
PR – PE644.777v01-00
Příslušný výbor:

PECH


Stanoviska:

ENVI –
rozhodnutí: bez stanoviska

 
	projednání návrhu doporučení (souhlas)
15.	Různé
16.	Příští schůze
	16. března 2020, 15:00–18:30 (Brusel)
17. března 2020, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)
20. února 2020, 9:00–10:30  (neveřejná)
Neveřejná schůze
17.	Schůze koordinátorů
* * *

