
OJ\1204880BG.rtf PE650.722v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по рибно стопанство

PECH(2020)0525_2

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 25 май 2020 г., 14.30–16.30 ч. и 17.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2) и видеоконференция

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията:
 30 април 2020 г. PV – PE650.642v01-00

3. Съобщения на председателя

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (успоредно с дейности на
комисията)

Гласуването ще бъде отворено от 14.45 ч. до 15.45 ч.

*** Процедура за дистанционно гласуване ***

Всички членове, участващи в гласуването – от заседателната зала на комисията
или дистанционно –
ще гласуват по електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за
гласуване, съдържащи листи за гласуване.

4. Препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия
PECH/9/02388
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BG

2020/2023(INI)

Докладчик по становище:
Франсоа-Ксавие Белами (PPE) PA – PE648.399v02-00

AM – PE650.357v01-00
Водещи:

AFET, INTA Кати Пири (S&D)
Кристоф Хензен (PPE)

 Приемане на измененията

------

В присъствието на Комисията

5. Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство и
изпълнителният протокол към него (2020 – 2026 г.) между Европейския
съюз и Република Сейшели
PECH/9/02217
*** 2020/0002(NLE) 05243/2020 – C9-0073/2020

Докладчик:
Каролин Роз (Verts/ALE) PR – PE648.263v01-00

Водеща:
PECH

Подпомагащи:
DEVE Мигел Урбан Креспо (GUE/NGL) PA – PE648.362v01-00
BUDG Лефтерис Христофору (PPE) AD – PE646.988v02-00

 Разглеждане на проекта на препоръка (процедура на одобрение) (подлежи на
потвърждение)

 Определяне на краен срок за внасяне на измененията

6. Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство и
изпълнителният протокол към него (2020 – 2026 г.) между Европейския
съюз и Република Сейшели
PECH/9/02483

2020/0002M(NLE)

Докладчик:
Каролин Роз (Verts/ALE) PR – PE648.264v01-00

Водеща:
PECH

Подпомагащи:
DEVE Мигел Урбан Креспо (GUE/NGL)
BUDG Лефтерис Христофору (PPE)

 Разглеждане на проекта на доклад (подлежи на потвърждение)
 Определяне на краен срок за внасяне на измененията

25 май 2020 г., 17.30–18.00 ч.  (при закрити врати)
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BG

При закрити врати

7. Заседание на координаторите

* * *

25 май 2020 г., 18.00–18.30 ч.

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване

Гласуването ще бъде отворено от 18.15 ч. до 19.15 ч.

*** Процедура за дистанционно гласуване ***

Всички членове, участващи в гласуването – от заседателната зала на комисията
или дистанционно –
ще гласуват по електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за
гласуване, съдържащи листи за гласуване.

8. Препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия
PECH/9/02388

2020/2023(INI)

Докладчик по становище:
Франсоа-Ксавие Белами (PPE) PA – PE648.399v02-00

AM – PE650.357v01-00
Водещи:

AFET, INTA Кати Пири (S&D)
Кристоф Хензен (PPE)

 Приемане на проекта на становище

9. Разни въпроси

* * *
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