OJ\1198477EL.rtf	PE647.014v03-00
EL	Eνωμένη στην πολυμορφία	EL
PE647.014v03-00	 /1 	OJ\1198477EL.rtf
EL
OJ\1198477EL.rtf	 /1 	PE647.014v03-00
	EL

Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο
2019-2024
file_0.png




Επιτροπή Αλιείας

PECH(2020)0219_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30
Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020, από 9.00 έως 10.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (5B001)
19 Φεβρουαρίου 2020, από 9.00 έως 12.30
Έναρξη της συνεδρίασης υπό την προεδρία του προσωρινού προέδρου
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Εκλογή του προέδρου
Υπό την προεδρία του νεοεκλεγέντος προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:
	20-21 Ιανουαρίου 2020	PV – PE646.878v01-00
4.	Ανακοινώσεις του προέδρου
Παρουσία του Συμβουλίου και της Επιτροπής
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
5.	Σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024)
PECH/9/00456
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Εισηγήτρια:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE641.408v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδότηση:

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

BUDG –
Margarida Marques (S&D)
AD – PE640.655v02-00
 
	Έγκριση του σχεδίου σύστασης (έγκριση)
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 24 Ιανουαρίου 2020, ώρα 12.00
6.	Σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024)
PECH/9/01645
	2019/0078M(NLE)	

Εισηγήτρια:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE643.077v01-00
AM – PE646.968v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδότηση:

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

BUDG –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 24 Ιανουαρίου 2020, ώρα 12.00
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
7.	Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Δημοκρατίας της Σενεγάλης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
PECH/9/01701
***	2019/0226(NLE)	13484/2019 – C9-0178/2019

Εισηγήτρια:

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.918v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδότηση:

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

BUDG –
Paolo De Castro (S&D)
PA – PE644.803v01-00
 
	Εξέταση του σχεδίου σύστασης (έγκριση)
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
8.	Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Δημοκρατίας της Σενεγάλης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
PECH/9/02124
	2019/0226M(NLE)	

Εισηγήτρια:

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.919v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδότηση:

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

BUDG –
Paolo De Castro (S&D)

 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
9.	Η συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και το πρωτόκολλο εφαρμογής της (2020-2026) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών
PECH/9/02217
***	2020/0002(NLE)	

Επί της ουσίας:

PECH –
(Verts/ALE)

Γνωμοδότηση:

DEVE –
(GUE/NGL)


BUDG –
Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE)

 
	Παρουσίαση από την Επιτροπή
10.	Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, το οποίο λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2019
PECH/9/01497
***	2019/0210(NLE)	12928/2019 – C9-0175/2019

Εισηγήτρια:

Clara Aguilera (S&D)
PR – PE644.841v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδότηση:

DEVE –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


BUDG –
Francisco Guerreiro (Verts/ALE)
PA – PE644.820v01-00
 
	Εξέταση του σχεδίου σύστασης (έγκριση)
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
Κεκλεισμένων των θυρών
11.	Παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία και μη συνεργαζόμενες χώρες
PECH/9/00514
	Ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Επιτροπής
* * *
19 Φεβρουαρίου 2020, από 14.30 έως 18.30
Παρουσία του Συμβουλίου και της Επιτροπής
Ακρόαση
12.	Μέτρα για τη βελτίωση της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ
PECH/9/02153
	Ακρόαση
13.	Προκλήσεις και ευκαιρίες για τον τομέα της αλιείας στον Εύξεινο Πόντο
PECH/9/01967
	2019/2159(INI)	

Εισηγητής:

Ivo Hristov (S&D)

Επί της ουσίας:

PECH


 
	Ανταλλαγή απόψεων με εμπειρογνώμονες
14.	Τροποποιητικό πρωτόκολλο της διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού
PECH/9/01620
***	2019/0225(NLE)	13447/2019 – C9-0187/2019

Εισηγήτρια:

Rosanna Conte (ID)
PR – PE644.777v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδότηση:

ENVI –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Εξέταση του σχεδίου σύστασης (έγκριση)
15.	Διάφορα
16.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	16 Μαρτίου 2020, από 15.00 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
17 Μαρτίου 2020, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
20 Φεβρουαρίου 2020, από 9.00 έως 10.30  (κεκλεισμένων των θυρών)
Κεκλεισμένων των θυρών
17.	Συνεδρίαση των συντονιστών
* * *

