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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre rybárstvo

PECH(2020)0423_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Mimoriadna schôdza

štvrtok 23. apríla 2020 od 9.00 do 9.30 h a od 12.30 do 13.15 h

Miestnosť: videokonferencia

23. apríla 2020 od 9.00 do 9.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisníc zo schôdzí
 19. – 20. februára 2020 PV – PE648.352v01-00
 7. apríla 2020 PV – PE650.402v01-00

3. Oznámenia predsedníctva

*** Hlasovanie ***

4. Zmena nariadenia (EÚ) 2016/1139, pokiaľ ide o zavedenie obmedzení kapacít v 
prípade tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora, zber údajov a 
kontrolné opatrenia v Baltskom mori, a nariadenia (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o 
trvalé ukončenie rybolovných činností flotíl loviacich tresku škvrnitú vo 
východnej oblasti Baltského mora
PECH/9/01787
***I 2019/0246(COD) COM(2019)0564 – C9-0161/2019

Spravodajca:
Niclas Herbst (PPE) PR – PE644.735v01-00

AM – PE646.964v01-00
Gestorský výbor:
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PECH
Výbory požiadané o stanovisko:

EMPL Rozhodnutie: bez stanoviska
REGI Rozhodnutie: bez stanoviska

 prijatie pozmeňujúcich návrhov

5. Protokol, ktorým sa mení Medzinárodný dohovor o zachovaní atlantických 
tuniakov
PECH/9/01620
*** 2019/0225(NLE) 13447/2019 – C9-0187/2019

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

Gestorský výbor:
PECH

Výbory požiadané o stanovisko:
ENVI Rozhodnutie: bez stanoviska

 prijatie návrhu odporúčania (súhlas)

6. Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou 
islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú
rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore 
rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou 
republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2019
PECH/9/01497
*** 2019/0210(NLE) 12928/2019 – C9-0175/2019

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

Gestorský výbor:
PECH

Výbory požiadané o stanovisko:
DEVE Rozhodnutie: bez stanoviska
BUDG Francisco Guerreiro (Verts/ALE) AD – PE644.820v02-00

 prijatie návrhu odporúčania (súhlas)

*** Koniec hlasovania ***

23. apríla 2020 od 12.30 do 13.15 h

*** Hlasovanie ***

7. Zmena nariadenia (EÚ) 2016/1139, pokiaľ ide o zavedenie obmedzení kapacít v 
prípade tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora, zber údajov a 
kontrolné opatrenia v Baltskom mori, a nariadenia (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o 
trvalé ukončenie rybolovných činností flotíl loviacich tresku škvrnitú vo 
východnej oblasti Baltského mora
PECH/9/01787
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***I 2019/0246(COD) COM(2019)0564 – C9-0161/2019

Spravodajca:
Niclas Herbst (PPE) PR – PE644.735v01-00

AM – PE646.964v01-00
Gestorský výbor:

PECH
Výbory požiadané o stanovisko:

EMPL Rozhodnutie: bez stanoviska
REGI Rozhodnutie: bez stanoviska

 prijatie návrhu správy
 Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

*** Koniec hlasovania ***

8. Rôzne otázky

* * *
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