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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по рибно стопанство

PECH(2020)0423_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Извънредно заседание

Четвъртък, 23 април 2020 г., 9.00–9.30 ч. и 12.30–13.15 ч.

Зала: Видеоконференция

23 април 2020 г., 9.00–9.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията:
 19-20 февруари 2020 г. PV – PE648.352v01-00
 7 април 2020 г. PV – PE650.402v01-00

3. Съобщения на председателя

*** Време за гласуване ***

4. Изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на въвеждането на
пределни граници на риболовния капацитет за запаса от треска в
източната част на Балтийско море, събирането на данни и мерките за
контрол в Балтийско море и на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на
окончателното преустановяване на риболовните дейности на флотовете, 
извършващи риболов на треска в източната част на Балтийско море
PECH/9/01787
***I 2019/0246(COD) COM(2019)0564 – C9-0161/2019

Докладчик:
Никлас Хербст (PPE) PR – PE644.735v01-00

AM – PE646.964v01-00
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Водеща:
PECH

Подпомагащи:
EMPL Решение: без становище
REGI Решение: без становище

 Приемане на измененията

5. Протокол за изменение на Международната конвенция за опазване на
рибата тон в Атлантическия океан
PECH/9/01620
*** 2019/0225(NLE) 13447/2019 – C9-0187/2019

Докладчик:
Розана Конте (ID) PR – PE644.777v01-00

Водеща:
PECH

Подпомагащи:
ENVI Решение: без становище

 Приемане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)

6. 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) 12928/2019 – C9-0175/2019

Докладчик:
Клара Агилера (S&D) PR – PE644.841v01-00

Водеща:
PECH

Подпомагащи:
DEVE Решение: без становище
BUDG Франсишку Герейру (Verts/ALE) AD – PE644.820v02-00

 Приемане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)

*** Край на гласуването ***

23 април 2020 г., 12.30–13.15 ч.

*** Време за гласуване ***

7. Изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на въвеждането на
пределни граници на риболовния капацитет за запаса от треска в
източната част на Балтийско море, събирането на данни и мерките за
контрол в Балтийско море и на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на
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окончателното преустановяване на риболовните дейности на флотовете, 
извършващи риболов на треска в източната част на Балтийско море
PECH/9/01787
***I 2019/0246(COD) COM(2019)0564 – C9-0161/2019

Докладчик:
Никлас Хербст (PPE) PR – PE644.735v01-00

AM – PE646.964v01-00
Водеща:

PECH
Подпомагащи:

EMPL Решение: без становище
REGI Решение: без становище

 Приемане на проекта на доклад
 Гласуване относно решението за започване на междуинституционални

преговори

*** Край на гласуването ***

8. Разни въпроси

* * *
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