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Комисия по рибно стопанство

PECH(2019)1111_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 11 ноември 2019 г., 15.00–18.30 ч.
Вторник, 12 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.
Брюксел
Зала: „Алтиеро Спинели“ (1G-3)
11 ноември 2019 г., 15.00–18.30 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	24 септември 2019 г.	PV – PE641.288v01-00

2-3 октомври 2019 г.	PV – PE641.412v01-00
3.	Съобщения на председателя
4.	Доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата на тема „Океанът и криосферата в условията на изменящ се климат“
PECH/9/01199
	Представяне от д-р Ханс-Ото Пьортнер

5.	Постигане на максимален устойчив улов: ограничения на улова за Балтийско море за 2020 г.
PECH/9/01260
	Размяна на мнения със Съвета и Комисията

6.	Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)
PECH/9/01214
	Размяна на мнения с Паскал Савуре, директор, относно работната програма за 2020 г.

7.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)
PECH/9/00829
	2019/2085(DEC)	COM(2019)0316[30] – C9-0080/2019

Докладчик по становище:

Николас Гонсалес Касарес (S&D)
PA – PE642.908v01-00
Водеща:

CONT –
Ришард Чарнецки (ECR)

 
	Разглеждане на проекта на становище
	Определяне на краен срок за внасяне на измененията

12 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч.
12 ноември 2019 г., 9.00–9.30 ч. (при закрити врати)
8.	Заседание на координаторите
* * *
12 ноември 2019 г., 9.30–12.30 ч.
В присъствието на Съвета и на Комисията
*** Време за електронно гласуване ***
9.	Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и протокол за неговото прилагане
PECH/9/00453
***	2019/0076(NLE)	08974/2019 – C9-0106/2019

Докладчик:

Кармен Аврам (S&D)
PR – PE641.099v01-00
Водеща:

PECH


Подпомагащи:

DEVE –
Решение: без становище


BUDG –
Оливие Шастел (Renew)
PA – PE640.656v01-00
 
	Приемане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)
	Краен срок за внасяне на измененията: 4 октомври 2019 г., 12.00 ч.

Междуинституционални преговори
10.	Европейски фонд за морско дело и рибарство
PECH/9/01216
***I	2018/0210(COD)	COM(2018)0390 – C8-0270/2018

Докладчик:

Франсиско Хосе Милян Мон (PPE)

Водеща:

PECH


 
	Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

*** Край на електронното гласуване ***
Изслушване
11.	Справяне с новите предизвикателства на системата на ЕС за контрол на рибарството
PECH/9/01138
	Изслушване

12 ноември 2019 г., 14.30–18.30 ч.
12.	Устойчиво управление на споделяните с Норвегия и Исландия запаси
PECH/9/01523
	Размяна на мнения с представителите на Комисията

13.	Корабите на ЕС и жълтоперият тунец
PECH/9/01524
	Размяна на мнения с представителите на Комисията

14.	Годишен икономически доклад за риболовния флот на ЕС за 2019 г.
PECH/9/01775
	Размяна на мнения с представителите на Комисията

15.	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)
PA – PE642.950v01-00

BUDG –
Жузе Мануел Фернандеш (PPE)

 
	Разглеждане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)
	Определяне на краен срок за внасяне на измененията

16.	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
Водеща:

PECH


Подпомагащи:

DEVE –
Каролин Роз (Verts/ALE)
PA – PE642.937v03-00

BUDG –
Решение: без становище

 
	Разглеждане на проекта на доклад
	Определяне на краен срок за внасяне на измененията

17.	Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам
PECH/9/00631
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Докладчик по становище:

Пиетро Бартоло (S&D)
PA – PE641.139v01-00
Водеща:

INTA –
Ян Захрадил (ECR)
PR – PE642.857v01-00
 
	Разглеждане на проекта на становище
	Определяне на краен срок за внасяне на измененията

18.	Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам
PECH/9/01131
	2018/0356M(NLE)	

Докладчик по становище:

Пиетро Бартоло (S&D)
PA – PE641.153v03-00
Водеща:

INTA –
Ян Захрадил (ECR)
PR – PE642.858v01-00
Подпомагащи:

AFET –
Изабел Визелер-Лима (PPE)
PA – PE641.414v01-00

DEVE –
Томас Тобé (PPE)
PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

PECH


 
	Разглеждане на проект на становище към предложението за резолюция
	Определяне на краен срок за внасяне на измененията

19.	Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2019 г. срок на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания
PECH/9/01497
***	2019/0210(NLE)	

Водеща:

PECH


Подпомагащи:

DEVE



BUDG


 
	Изложение на Комисията

20.	Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Сенегал и Европейския съюз
PECH/9/01701
***	2019/0226(NLE)	COM(2019)0473

Водеща:

PECH


Подпомагащи:

DEVE



BUDG


 
	Изложение на Комисията

21.	Протокол за изменение на Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан
PECH/9/01620
***	2019/0225(NLE)	COM(2019)0472

Водеща:

PECH


Подпомагаща:

ENVI


 
	Изложение на Комисията

22.	Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите
23.	Разни въпроси
24.	Следващи заседания
	2 декември 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

3 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

