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Zivsaimniecības komiteja

PECH(2020)0525_2
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Pirmdien, 2020. gada 25. maijā, plkst. 14.30–16.30 un plkst. 17.30–18.30
Briselē
Telpa: József Antall (4Q1) un videokonference
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
	2020. gada 30. aprīlī	PV – PE650.642v01-00
3.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
Attālinātas balsošanas procedūras atklāšana (paralēli komitejas darbam)
Balsot varēs no plkst. 14.45 līdz plkst. 15.45
*** Attālinātas balsošanas procedūra ***
Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā, — gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies
attālināti — balsos pa e-pastu, izmantojot drukātas balsošanas zīmes-balsošanas sarakstus.
4.	Ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti
PECH/9/02388
	2020/2023(INI)	

Atzinuma sagatavotājs:

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

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

 
	Grozījumu pieņemšana
------
Klātesot Komisijas pārstāvim(-jiem)
5.	Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku un tā īstenošanas protokols (2020–2026)
PECH/9/02217
***	2020/0002(NLE)	05243/2020 – C9-0073/2020

Referente:

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

PECH


Atzinumi:

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

BUDG
Lefteris Christoforou (PPE)
AD – PE646.988v02-00
 
	Ieteikuma projekta izskatīšana (piekrišana) (vēl jāapstiprina)
Grozījumu iesniegšanas termiņa noteikšana
6.	Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku un tā īstenošanas protokols (2020–2026)
PECH/9/02483
	2020/0002M(NLE)	

Referente:

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

PECH


Atzinumi:

DEVE
Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL)


BUDG
Lefteris Christoforou (PPE)

 
	Ziņojuma projekta izskatīšana (vēl jāapstiprina)
Grozījumu iesniegšanas termiņa noteikšana
2020. gada 25. maijā plkst. 17.30–18.00  (aiz slēgtām durvīm)
Aiz slēgtām durvīm
7.	Koordinatoru sanāksme
* * *
2020. gada 25. maijā plkst. 18.00–18.30
Attālinātas balsošanas procedūras atklāšana
Balsot varēs no plkst. 18.15 līdz plkst. 19.15
*** Attālinātas balsošanas procedūra ***
Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā, — gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies
attālināti — balsos pa e-pastu, izmantojot drukātas balsošanas zīmes-balsošanas sarakstus.
8.	Ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti
PECH/9/02388
	2020/2023(INI)	

Atzinuma sagatavotājs:

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

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

 
	Atzinuma projekta pieņemšana
9.	Dažādi jautājumi
* * *

