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Επιτροπή Αλιείας

PECH(2020)0901_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45
Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020, από 9.00 έως 13.30 και από 14.30 έως 18.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (6Q1) και τηλεδιάσκεψη
1 Σεπτεμβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	25 Ιουνίου 2020	PV – PE653.985v01-00
11-12 Ιουνίου 2020	PV – PE653.801v01-00
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου
Παρουσία του Συμβουλίου και της Επιτροπής
4.	Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
PECH/9/03442
	2020/1998(BUD)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Pierre Karleskind (Renew)
PA – PE654.071v01-00
Επί της ουσίας:

BUDG


Γνωμοδοτήσεις:

AFET
Νίκος Ανδρουλάκης (S&D)


DEVE
Charles Goerens (Renew)


INTA



CONT



ECON
Margarida Marques (S&D)
PA – PE653.964v01-00

EMPL
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
PA – PE654.005v01-00

ENVI
Pascal Canfin (Renew)
PA – PE653.750v01-00
AM – PE654.048v01-00

ITRE
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)


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

TRAN
Marian-Jean Marinescu (PPE)
PA – PE654.050v01-00

REGI
Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)
PA – PE653.814v01-00

AGRI
Petri Sarvamaa (PPE)
PA – PE653.892v01-00

PECH



CULT
Romeo Franz (Verts/ALE)
PA – PE655.780v01-00

JURI



LIBE
Karlo Ressler (PPE)
PA – PE654.091v01-00
AM – PE655.893v01-00

AFCO
Antonio Tajani (PPE)
PA – PE654.031v01-00
AM – PE655.899v01-00

FEMM
Robert Biedroń (S&D)
PA – PE655.750v01-00

PETI


 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
5.	Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
PECH/9/00519
	Ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Επιτροπής
3 Σεπτεμβρίου 2020, από 9.00 έως 11.00
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής)
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 9.10 έως τις 10.10.
*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία (είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως) θα ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένων δελτίων έκφρασης ψήφου.
6.	Πολυετές σχέδιο διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1936/2001, (ΕΕ) 2017/2107, και (ΕΕ) 2019/833 και κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627
PECH/9/02027
***I	2019/0272(COD)	COM(2019)0619 – C9-0188/2019

Εισηγητής:

Giuseppe Ferrandino (S&D)
PR – PE647.097v01-00
AM – PE652.493v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδοτήσεις:

ENVI
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Έγκριση των τροπολογιών
------
Παρουσία της Επιτροπής
7.	Συνέπειες για τα ιχθυαποθέματα και την αλιεία που σχετίζονται με την άνοδο της θερμοκρασίας της θάλασσας
PECH/9/01972
	2019/2163(INI)	

Εισηγήτρια:

Rosanna Conte (ID)
DT – PE654.107v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


 
	Εξέταση του εγγράφου εργασίας
8.	Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των ενδείξεων αυτών
PECH/9/03099
***	2020/0089(NLE)	COM(2020)0213

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Nuno Melo (PPE)

Επί της ουσίας:

INTA
Iuliu Winkler (PPE)
PR – PE654.105v01-00
 
	Παρουσίαση από την Επιτροπή
3 Σεπτεμβρίου 2020, από 12.00 έως 13.30
9.	Γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
PECH/9/02542
	Ανταλλαγή απόψεων με τη Julia Klöckner, ομοσπονδιακή υπουργό Επισιτισμού και Γεωργίας
* * *
3 Σεπτεμβρίου 2020, από 14.30 έως 15.45  (κεκλεισμένων των θυρών)
Κεκλεισμένων των θυρών
10.	Συνεδρίαση των συντονιστών
3 Σεπτεμβρίου 2020, από 16.45 έως 18.45
11.	Ανακοινώσεις του προέδρου
Αποτέλεσμα της εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί των τροπολογιών
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής)
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 16.45 έως τις 17.45.
*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία – είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως – θα ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένων δελτίων έκφρασης ψήφου.
12.	Πολυετές σχέδιο διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1936/2001, (ΕΕ) 2017/2107, και (ΕΕ) 2019/833 και κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627
PECH/9/02027
***I	2019/0272(COD)	COM(2019)0619 – C9-0188/2019

Εισηγητής:

Giuseppe Ferrandino (S&D)
PR – PE647.097v01-00
AM – PE652.493v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδοτήσεις:

ENVI
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
------
Παρουσία της Επιτροπής
13.	Περισσότερα ψάρια στις θάλασσες; Μέτρα για την προώθηση της αποκατάστασης των αποθεμάτων πάνω από τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ), συμπεριλαμβανομένων περιοχών αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων και προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών
PECH/9/01971
	2019/2162(INI)	

Εισηγήτρια:

Caroline Roose (Verts/ALE)
PR – PE650.373v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
14.	Ανακοινώσεις του προέδρου
Αποτέλεσμα των τελικών εξ αποστάσεως ψηφοφοριών
15.	Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών
16.	Διάφορα
17.	Προσεχείς συνεδριάσεις
* * *

