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Fiskeriudvalget

PECH(2020)0525_2
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 25. maj 2020 kl. 14.30-16.30 og 17.30-18.30
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (4Q1) og videokonference
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	30. april 2020	PV – PE650.642v01-00
3.	Meddelelser fra formanden
Åbning af fjernafstemningsproceduren (parallelt med udvalgsmødet)
Afstemningen vil være åben fra kl. 14.45 til 15.45
*** Fjernafstemning *** 
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen – hvad enten de er til stede i udvalgsmødesalen eller via fjerndeltagelse
– stemmer pr. e-mail ved brug af papirafstemningslister.
4.	Henstillinger om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
PECH/9/02388
	2020/2023(INI)	

Ordfører for udtalelse:

François-Xavier Bellamy (PPE)
PA – PE648.399v02-00
AM – PE650.357v01-00
Kor.udv.:

AFET, INTA
Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 
	Vedtagelse af ændringsforslag
------
Med deltagelse af Kommissionen
5.	Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri og den tilhørende gennemførelsesprotokol (2020-2026) mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne
PECH/9/02217
***	2020/0002(NLE)	05243/2020 – C9-0073/2020

Ordfører:

Caroline Roose (Verts/ALE)
PR – PE648.263v01-00
Kor.udv.:

PECH


Udtalelser:

DEVE
Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL)
PA – PE648.362v01-00

BUDG
Lefteris Christoforou (PPE)
AD – PE646.988v02-00
 
	Behandling af udkast til henstilling (godkendelse) (bekræftes senere)
Fastsættelse af frist for ændringsforslag
6.	Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri og den tilhørende gennemførelsesprotokol (2020-2026) mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne
PECH/9/02483
	2020/0002M(NLE)	

Ordfører:

Caroline Roose (Verts/ALE)
PR – PE648.264v01-00
Kor.udv.:

PECH


Udtalelser:

DEVE
Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL)


BUDG
Lefteris Christoforou (PPE)

 
	Behandling af udkast til betænkning (bekræftes senere)
Fastsættelse af frist for ændringsforslag
Den 25. maj 2020 kl. 17.30-18.00  (for lukkede døre)
For lukkede døre
7.	Koordinatormøde
* * *
Den 25. maj 2020 kl. 18.00-18.30
Åbning af fjernafstemningen
Afstemningen vil være åben fra kl. 18.15 til 19.15
*** Fjernafstemning *** 
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen – hvad enten de er til stede i udvalgsmødesalen eller via fjerndeltagelse
– stemmer pr. e-mail ved brug af papirafstemningslister.
8.	Henstillinger om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
PECH/9/02388
	2020/2023(INI)	

Ordfører for udtalelse:

François-Xavier Bellamy (PPE)
PA – PE648.399v02-00
AM – PE650.357v01-00
Kor.udv.:

AFET, INTA
Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
9.	Diverse sager
* * *

