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Komisja Rybołówstwa

PECH(2020)0525_2
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Poniedziałek 25 maja 2020 r., w godz. 14.30 – 16.30 i 17.30 – 18.30
Bruksela
Sala: József Antall (4Q2) i wideokonferencja
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
	30 kwietnia 2020 r.	PV – PE650.642v01-00
3.	Komunikaty przewodniczącego
Otwarcie procedury głosowania zdalnego (równolegle z obradami komisji)
Głosowanie będzie otwarte w godz. 14.45 – 15.45
*** Procedura głosowania zdalnego ***
Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu – obecni na sali posiedzeń komisji lub uczestniczący
zdalnie – oddają głos za pośrednictwem poczty elektronicznej z użyciem wydrukowanych kart do głosowania według wykazu głosowań.
4.	Zalecenia dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
PECH/9/02388
	2020/2023(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

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

 
	Przyjęcie poprawek
------
W obecności Komisji
5.	Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli oraz protokół wykonawczy do tej umowy (na lata 2020–2026)
PECH/9/02217
***	2020/0002(NLE)	05243/2020 – C9-0073/2020

Sprawozdawczyni:

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

PECH


Opiniodawcza:

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

BUDG
Lefteris Christoforou (PPE)
AD – PE646.988v02-00
 
	Rozpatrzenie projektu zalecenia (zgoda) (do potwierdzenia)
Ustalenie terminu składania poprawek
6.	Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli oraz protokół wykonawczy do tej umowy (na lata 2020–2026)
PECH/9/02483
	2020/0002M(NLE)	

Sprawozdawczyni:

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

PECH


Opiniodawcza:

DEVE
Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL)


BUDG
Lefteris Christoforou (PPE)

 
	Rozpatrzenie projektu sprawozdania (do potwierdzenia)
Ustalenie terminu składania poprawek
25 maja 2020 r., w godz. 17.30 – 18.00  (przy drzwiach zamkniętych)
Przy drzwiach zamkniętych
7.	Posiedzenie koordynatorów
* * *
25 maja 2020 r., w godz. 18.00 – 18.30
Otwarcie procedury głosowania zdalnego
Głosowanie będzie otwarte w godz. 18.15 – 19.15
*** Procedura głosowania zdalnego ***
Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu – obecni na sali posiedzeń komisji lub uczestniczący
zdalnie – oddają głos za pośrednictwem poczty elektronicznej z użyciem wydrukowanych kart do głosowania według wykazu głosowań.
8.	Zalecenia dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
PECH/9/02388
	2020/2023(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

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

 
	Przyjęcie projektu opinii
9.	Sprawy różne
* * *

