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Комисия по рибно стопанство

PECH(2020)0901_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Вторник, 1 септември 2020 г., 13.45–15.45 ч.
Четвъртък, 3 септември 2020 г., 9.00–13.30 ч. и 14.30–18.45 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал“ (6Q1) и чрез видеоконференция
1 септември 2020 г., 13.45–15.45 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	25 юни 2020 г.	PV – PE653.985v01-00

11-12 юни 2020 г.	PV – PE653.801v01-00
3.	Съобщения на председателя
В присъствието на Съвета и на Комисията
4.	Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели
PECH/9/03442
	2020/1998(BUD)	

Докладчик по становище:

Пиер Карлескинд (Renew)
PA – PE654.071v01-00
Водеща:

BUDG


Подпомагащи:

AFET
Никос Андрулакис (S&D)


DEVE
Шарл Гьоренс (Renew)


INTA



CONT



ECON
Маргарида Маркеш (S&D)
PA – PE653.964v01-00

EMPL
Луция Дюриш Николсонова (ECR)
PA – PE654.005v01-00

ENVI
Паскал Канфен (Renew)
PA – PE653.750v01-00
AM – PE654.048v01-00

ITRE
Кристиан Силвиу Бушой (PPE)


IMCO
Лешек Милер (S&D)
PA – PE654.034v01-00
AM – PE655.652v01-00

TRAN
Мариан‑Жан Маринеску (PPE)
PA – PE654.050v01-00

REGI
Анджелика Анна Можджановска (ECR)
PA – PE653.814v01-00

AGRI
Петри Сарвама (PPE)
PA – PE653.892v01-00

PECH



CULT
Ромео Франц (Verts/ALE)
PA – PE655.780v01-00

JURI



LIBE
Карло Реслер (PPE)
PA – PE654.091v01-00
AM – PE655.893v01-00

AFCO
Антонио Таяни (PPE)
PA – PE654.031v01-00
AM – PE655.899v01-00

FEMM
Роберт Бедрон (S&D)
PA – PE655.750v01-00

PETI


 
	Разглеждане на проекта на становище
	Определяне на краен срок за внасяне на измененията

5.	Делегирани актове
PECH/9/00519
	Размяна на мнения с представителите на Комисията

3 септември 2020 г., 9.00–11.00 ч.
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (успоредно с дейности на комисията).
Гласуването ще бъде отворено от 9,10 ч. до 10,10 ч.
*** Процедура на дистанционно гласуване ***
Всички членове на ЕП, участващи в гласуването – намиращи се в заседателната зала на комисията или участващи дистанционно – ще гласуват по електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване и листи за гласуване.
6.	Многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627
PECH/9/02027
***I	2019/0272(COD)	COM(2019)0619 – C9-0188/2019

Докладчик:

Джузепе Ферандино (S&D)
PR – PE647.097v01-00
AM – PE652.493v01-00
Водеща:

PECH


Подпомагащи:

ENVI
Решение: без становище

 
	Приемане на измененията

------
В присъствието на Комисията
7.	Последици за рибните запаси и риболова, свързани с повишаването на температурата на морската вода
PECH/9/01972
	2019/2163(INI)	

Докладчик:

Розана Конте (ID)
DT – PE654.107v01-00
Водеща:

PECH


 
	Разглеждане на работния документ

8.	Споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания
PECH/9/03099
***	2020/0089(NLE)	COM(2020)0213

Докладчик по становище:

Нуну Мелу (PPE)

Водеща:

INTA
Юлиу Винклер (PPE)
PR – PE654.105v01-00
 
	Изложение на Комисията

3 септември 2020 г., 12.00–13.30 ч.
9.	Германско председателство на Съвета на Европейския съюз
PECH/9/02542
	Размяна на мнения с Юлия Кльокнер, федерален министър на земеделието и храните

* * *
3 септември 2020 г., 14.30–15.45 ч. (при закрити врати)
При закрити врати
10.	Заседание на координаторите
3 септември 2020 г., 16.45–18.45 ч.
11.	Съобщения на председателя
Резултат от дистанционното гласуване на измененията.
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (успоредно с дейности на комисията).
Гласуването ще бъде отворено от 16,45 ч. до 17,45 ч.
*** Процедура на дистанционно гласуване ***
Всички членове на ЕП, участващи в гласуването – намиращи се в заседателната зала на комисията или участващи дистанционно – ще гласуват по електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване и листи за гласуване.
12.	Многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627
PECH/9/02027
***I	2019/0272(COD)	COM(2019)0619 – C9-0188/2019

Докладчик:

Джузепе Ферандино (S&D)
PR – PE647.097v01-00
AM – PE652.493v01-00
Водеща:

PECH


Подпомагащи:

ENVI
Решение: без становище

 
	Приемане на проекта на доклад
	Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

------
В присъствието на Комисията
13.	Повече риба в морето? Мерки за насърчаване на възстановяването на рибните запаси над нивото на максимално устойчивия улов (МУУ), включително зони за възстановяване на рибните запаси и защитени морски зони
PECH/9/01971
	2019/2162(INI)	

Докладчик:

Каролин Роз (Verts/ALE)
PR – PE650.373v01-00
Водеща:

PECH


 
	Разглеждане на проекта на доклад
	Определяне на краен срок за внасяне на измененията

14.	Съобщения на председателя
Резултат от окончателните дистанционни гласувания.
15.	Съобщения на председателя относно препоръките на координаторите
16.	Разни въпроси
17.	Следващи заседания
* * *

