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Fiskeriutskottet

PECH(2020)0219_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Onsdagen den 19 februari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30
Torsdagen den 20 februari 2020 kl. 9.00–10.30
Bryssel
Lokal: Paul-Henri Spaak (5B001)
19 februari 2020 kl. 9.00–12.30
Öppnande av sammanträdet med den tillfälliga ordföranden som ordförande
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Val av ordförande
Med den nyvalda ordföranden som ordförande
3.	Justering av sammanträdesprotokoll
	20–21 januari 2020	PV – PE646.878v01-00
4.	Meddelanden från ordföranden
I närvaro av rådet och kommissionen
*** Elektronisk omröstning ***
5.	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)
AD – PE641.364v02-00

BUDG –
Margarida Marques (S&D)
AD – PE640.655v02-00
 
	Antagande av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 24 januari 2020 kl. 12.00
6.	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
AM – PE646.968v01-00
Ansvarigt utskott:

PECH


Rådgivande utskott:

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

BUDG –
Beslut: inget yttrande

 
	Antagande av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 24 januari 2020 kl. 12.00
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
7.	Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Senegal och Europeiska unionen
PECH/9/01701
***	2019/0226(NLE)	13484/2019 – C9-0178/2019

Föredragande:

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.918v01-00
Ansvarigt utskott:

PECH


Rådgivande utskott:

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

BUDG –
Paolo De Castro (S&D)
PA – PE644.803v01-00
 
	Behandling av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag
8.	Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Senegal och Europeiska unionen
PECH/9/02124
	2019/0226M(NLE)	

Föredragande:

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.919v01-00
Ansvarigt utskott:

PECH


Rådgivande utskott:

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

BUDG –
Paolo De Castro (S&D)

 
	Behandling av förslag till betänkande
Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag
9.	Partnerskapsavtalet om hållbart fiske och dess genomförandeprotokoll (2020–2026) mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna
PECH/9/02217
***	2020/0002(NLE)	

Ansvarigt utskott:

PECH –
(Verts/ALE)

Rådgivande utskott:

DEVE –
(GUE/NGL)


BUDG –
Lefteris Christoforou (PPE)

 
	Föredragning av kommissionen
10.	Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien om förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien, vilket löper ut den 15 november 2019
PECH/9/01497
***	2019/0210(NLE)	12928/2019 – C9-0175/2019

Föredragande:

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

PECH


Rådgivande utskott:

DEVE –
Beslut: inget yttrande


BUDG –
Francisco Guerreiro (Verts/ALE)
PA – PE644.820v01-00
 
	Behandling av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag
Inom stängda dörrar
11.	Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) och icke-samarbetande länder
PECH/9/00514
	Diskussion med kommissionens företrädare
* * *
19 februari 2020 kl. 14.30–18.30
I närvaro av rådet och kommissionen
Utfrågning
12.	Åtgärder för att förbättra ett hållbart vattenbruk i EU
PECH/9/02153
	Utfrågning
13.	Utmaningar och möjligheter för fiskerisektorn i Svarta havet
PECH/9/01967
	2019/2159(INI)	

Föredragande:

Ivo Hristov (S&D)

Ansvarigt utskott:

PECH


 
	Diskussion med experter
14.	Protokoll om ändring av den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten
PECH/9/01620
***	2019/0225(NLE)	13447/2019 – C9-0187/2019

Föredragande:

Rosanna Conte (ID)
PR – PE644.777v01-00
Ansvarigt utskott:

PECH


Rådgivande utskott:

ENVI –
Beslut: inget yttrande

 
	Behandling av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)
15.	Övriga frågor
16.	Kommande sammanträden
	16 mars 2020 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)
17 mars 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)
20 februari 2020 kl. 9.00–10.30  (inom stängda dörrar)
Inom stängda dörrar
17.	Samordnarnas sammanträde
* * *

