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Commissie visserij

PECH(2020)0423_1
ONTWERPAGENDA
Buitengewone vergadering
Donderdag 23 april 2020, 9.00 - 9.30 uur en 12.30 - 13.15 uur
Zaal: Videoconferentie
23 april 2020, 9.00 - 9.30 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	19-20 februari 2020	PV – PE648.352v01-00
7 april 2020	PV – PE650.402v01-00
3.	Mededelingen van de voorzitter
*** Stemming ***
4.	Wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 wat betreft de invoering van capaciteitsbeperkingen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee, gegevensverzameling en controlemaatregelen in de Oostzee, en Verordening (EU) nr. 508/2014 wat betreft definitieve stopzetting voor vloten die op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee vissen
PECH/9/01787
***I	2019/0246(COD)	COM(2019)0564 – C9-0161/2019

Rapporteur:

Niclas Herbst (PPE)
PR – PE644.735v01-00
AM – PE646.964v01-00
Bevoegd:

PECH


Adviezen:

EMPL
Besluit: geen advies


REGI
Besluit: geen advies

 
	Goedkeuring amendementen
5.	Protocol tot wijziging van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen
PECH/9/01620
***	2019/0225(NLE)	13447/2019 – C9-0187/2019

Rapporteur:

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

PECH


Adviezen:

ENVI
Besluit: geen advies

 
	Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)
6.	Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2019 afloopt
PECH/9/01497
***	2019/0210(NLE)	12928/2019 – C9-0175/2019

Rapporteur:

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

PECH


Adviezen:

DEVE
Besluit: geen advies


BUDG
Francisco Guerreiro (Verts/ALE)
AD – PE644.820v02-00
 
	Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)
*** Einde stemming ***
23 april 2020, 12.30 - 13.15 uur
*** Stemming ***
7.	Wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 wat betreft de invoering van capaciteitsbeperkingen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee, gegevensverzameling en controlemaatregelen in de Oostzee, en Verordening (EU) nr. 508/2014 wat betreft definitieve stopzetting voor vloten die op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee vissen
PECH/9/01787
***I	2019/0246(COD)	COM(2019)0564 – C9-0161/2019

Rapporteur:

Niclas Herbst (PPE)
PR – PE644.735v01-00
AM – PE646.964v01-00
Bevoegd:

PECH


Adviezen:

EMPL
Besluit: geen advies


REGI
Besluit: geen advies

 
	Goedkeuring ontwerpverslag
Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen
*** Einde stemming ***
8.	Rondvraag
* * *

