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Commissie visserij

PECH(2020)0525_2
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 25 mei 2020, 14.30 - 16.30 uur en 17.30 - 18.30 uur
Brussel
Zaal: József Antall (4Q1) en videoconferentie
1.	Aanneming van de agenda
2.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	30 april 2020	PV – PE650.642v01-00
3.	Mededelingen van de voorzitter
Opening van de stemprocedure op afstand (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie)
Stemmen is mogelijk van 14.45 tot 15.45 uur
*** Stemprocedure op afstand ***
Alle leden die aan de stemming deelnemen – hetzij in de vergaderzaal van de commissie, hetzij op afstand – 
stemmen per e-mail aan de hand van een gedrukt stembiljet en een gedrukte stemlijst.
4.	Aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
PECH/9/02388
	2020/2023(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

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

 
	Goedkeuring amendementen
------
In aanwezigheid van de Commissie
5.	Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2020-2026)
PECH/9/02217
***	2020/0002(NLE)	05243/2020 – C9-0073/2020

Rapporteur:

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

PECH


Adviezen:

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

BUDG
Lefteris Christoforou (PPE)
AD – PE646.988v02-00
 
	Behandeling ontwerpaanbeveling (goedkeuring) (nog te bevestigen)
Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen
6.	Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2020-2026)
PECH/9/02483
	2020/0002M(NLE)	

Rapporteur:

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

PECH


Adviezen:

DEVE
Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL)


BUDG
Lefteris Christoforou (PPE)

 
	Behandeling ontwerpverslag (nog te bevestigen)
Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen
25 mei 2020, 17.30 - 18.00 uur  (met gesloten deuren)
Met gesloten deuren
7.	Coördinatorenvergadering
* * *
25 mei 2020, 18.00 - 18.30 uur
Opening van de stemprocedure op afstand
Stemmen is mogelijk van 18.15 tot 19.15 uur
*** Stemprocedure op afstand ***
Alle leden die aan de stemming deelnemen – hetzij in de vergaderzaal van de commissie, hetzij op afstand – 
stemmen per e-mail aan de hand van een gedrukt stembiljet en een gedrukte stemlijst.
8.	Aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
PECH/9/02388
	2020/2023(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

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

 
	Goedkeuring ontwerpadvies
9.	Rondvraag
* * *

