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Επιτροπή Αλιείας

PECH(2020)0525_2
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 25 Μαΐου 2020, από τις 14.30 έως τις 16.30 και από τις 17.30 έως τις 18.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q1) και τηλεδιάσκεψη
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	30 Απριλίου 2020	PV – PE650.642v01-00
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής)
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 14.45 έως τις 15.45
*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία –είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως– 
θα ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένου καταλόγου ψηφοφορίας.
4.	Σύσταση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας
PECH/9/02388
	2020/2023(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

François-Xavier Bellamy (PPE)
PA – PE648.399v02-00
AM – PE650.357v01-00
Επί της ουσίας:

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

 
	Έγκριση των τροπολογιών
------
Παρουσία της Επιτροπής
5.	Η συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και το πρωτόκολλο εφαρμογής της (2020-2026) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών
PECH/9/02217
***	2020/0002(NLE)	05243/2020 – C9-0073/2020

Εισηγήτρια:

Caroline Roose (Verts/ALE)
PR – PE648.263v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδοτήσεις:

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

BUDG
Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE)
AD – PE646.988v02-00
 
	Εξέταση του σχεδίου σύστασης (έγκριση) (προς επιβεβαίωση)
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
6.	Η συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και το πρωτόκολλο εφαρμογής της (2020-2026) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών
PECH/9/02483
	2020/0002M(NLE)	

Εισηγήτρια:

Caroline Roose (Verts/ALE)
PR – PE648.264v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδοτήσεις:

DEVE
Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL)


BUDG
Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE)

 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης (προς επιβεβαίωση)
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
25 Μαΐου 2020, από τις 17.30 έως τις 18.00 (κεκλεισμένων των θυρών)
Κεκλεισμένων των θυρών
7.	Συνεδρίαση των συντονιστών
* * *
25 Μαΐου 2020, από τις 18.00 έως τις 18.30
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 18.15 έως τις 19.15
*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία –είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως– 
θα ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένου καταλόγου ψηφοφορίας.
8.	Σύσταση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας
PECH/9/02388
	2020/2023(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

François-Xavier Bellamy (PPE)
PA – PE648.399v02-00
AM – PE650.357v01-00
Επί της ουσίας:

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

 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
9.	Διάφορα
* * *

