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Комисия по рибно стопанство

PECH(2019)1202_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 2 декември 2019 г., 15.00–18.30 ч.
Вторник, 3 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч.
Брюксел
Зала: „Пол-Анри Спак“ (5B001)
2 декември 2019 г., 15.00–18.30 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
Изслушване
3.	Актуално състояние във връзка със задължението за разтоварване на сушата: предизвикателства и добри практики
PECH/9/01139
	Изслушване

4.	Сключване на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)
PECH/9/00456
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Докладчик:

Клаудия Монтейру де Агиар (PPE)
PR – PE641.408v01-00
Водеща:

PECH


Подпомагащи:

DEVE –
Катрин Шабо (Renew)
PA – PE641.364v01-00

BUDG –
Маргарида Маркеш (S&D)

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

5.	Сключване на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)
PECH/9/01645
	2019/0078M(NLE)	

Докладчик:

Клаудия Монтейру де Агиар (PPE)
PR – PE643.077v01-00
Водеща:

PECH


Подпомагащи:

DEVE –
Катрин Шабо (Renew)
PA – PE642.934v02-00
AM – PE643.220v01-00

BUDG –
Решение: без становище

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

6.	Сключване от името на Европейския съюз на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност
PECH/9/01195
***	2019/0173(NLE)	

Докладчик:

Нуну Мелу (PPE)
PR – PE643.145v01-00
Водеща:

PECH


Подпомагащи:

DEVE –
Бернхарт Цимниок (ID)


BUDG –
Жузе Мануел Фернандеш (PPE)
PA – PE643.027v01-00
 
	Разглеждане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)
	Определяне на краен срок за внасяне на измененията

7.	Мерки на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) за Средиземно и Черно море
PECH/9/01863
	Размяна на мнения с представителите на Комисията

8.	Делегирани актове
PECH/9/00519
	Размяна на мнения с представителите на Комисията

3 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч.
3 декември 2019 г., 9.00–9.30 ч. (при закрити врати)
При закрити врати
9.	Заседание на координаторите
* * *
*** Време за електронно гласуване ***
10.	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
AM – PE643.172v01-00
Подпомагащи:

AFET –
Изабел Визелер-Лима (PPE)
PA – PE641.415v01-00
AM – PE643.132v01-00

DEVE –
Томас Тобé (PPE)
PA – PE641.172v01-00
AM – PE641.396v01-00

PECH


 
	Приемане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 13 ноември 2019 г., 17.00 ч.

11.	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
AM – PE643.202v01-00
Водеща:

INTA –
Ян Захрадил (ECR)
PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00
Подпомагащи:

AFET –
Изабел Визелер-Лима (PPE)
PA – PE641.414v01-00
AM – PE643.185v01-00

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

PECH


 
	Приемане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 13 ноември 2019 г., 17.00 ч.

12.	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
AM – PE643.199v01-00
Водеща:

CONT –
Ришард Чарнецки (ECR)

 
	Приемане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 13 ноември 2019 г., 17.00 ч.

*** Край на електронното гласуване ***
13.	Възможности за риболов през 2020 г. (ОДУ)
PECH/9/01864
	Размяна на мнения с представителите на Комисията

14.	Интегриране на риболовната промишленост във всички крайбрежни държави – членки на ЕС
PECH/9/01541
	Представяне на проучването, организирано от Тематичния отдел по структурни политики и политика на сближаване

15.	Справедливо разпределяне на възможностите за риболов по отношение на рибарите, които практикуват дребномащабен, непромишлен и крайбрежен риболов 
PECH/9/01862
	Размяна на мнения с представителите на Комисията

16.	Командировка на комисията по рибно стопанство в Палма де Майорка (Испания) в периода 23 – 25 ноември 2019 г. с цел участие в 26-ото редовно заседание на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT)
PECH/9/01132
	Докладване пред комисията

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

Докладчик:

Розана Конте (ID)

Водеща:

PECH


Подпомагаща:

ENVI


 
	Изложение на Комисията

18.	Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите
19.	Разни въпроси
20.	Следващи заседания
	20 януари 2020 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

21 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)
* * *

