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Výbor pre rybárstvo

PECH(2020)0525_2
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 25. mája 2020 od 14.30 do 16.30 h a od 17.30 do 18.30 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (4Q1) a videokonferencia
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	30. apríla 2020	PV – PE650.642v01-00
3.	Oznámenia predsedníctva
Začiatok hlasovania na diaľku (súbežne s konaním vo výbore)
Hlasovať bude možné od 14.45 do 15.45 h.
* * * Hlasovanie na diaľku * * *
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú hlasovania buď v zasadacej miestnosti výboru, alebo na diaľku,
budú hlasovať e-mailom s použitím vytlačených hlasovacích zoznamov.
4.	Odporúčania na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
PECH/9/02388
	2020/2023(INI)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

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

 
	prijatie pozmeňujúcich návrhov
------
Za prítomnosti Komisie
5.	Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávací protokol (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou
PECH/9/02217
***	2020/0002(NLE)	05243/2020 – C9-0073/2020

Spravodajkyňa:

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

PECH


Výbory požiadané o stanovisko:

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

BUDG
Lefteris Christoforou (PPE)
AD – PE646.988v02-00
 
	preskúmanie návrhu odporúčania (súhlas) (má sa potvrdiť)
stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov
6.	Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávací protokol (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou
PECH/9/02483
	2020/0002M(NLE)	

Spravodajkyňa:

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

PECH


Výbory požiadané o stanovisko:

DEVE
Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL)


BUDG
Lefteris Christoforou (PPE)

 
	preskúmanie návrhu správy (má sa potvrdiť)
stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov
25. mája 2020 od 17.30 do 18.00 h  (za zatvorenými dverami)
Za zatvorenými dverami
7.	Schôdza koordinátorov
* * *
25. mája 2020 od 18.00 do 18.30 h
Otvorenie postupu hlasovania na diaľku
Hlasovať bude možné od 18.15 do 19.15 h.
* * * Hlasovanie na diaľku * * *
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú hlasovania buď v zasadacej miestnosti výboru, alebo na diaľku,
budú hlasovať e-mailom s použitím vytlačených hlasovacích zoznamov.
8.	Odporúčania na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
PECH/9/02388
	2020/2023(INI)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

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

 
	prijatie návrhu stanoviska
9.	Rôzne otázky
* * *

