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Commissie visserij

PECH(2020)0901_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Dinsdag 1 september 2020, 13.45 - 15.45 uur
Donderdag 3 september 2020, 9.00 - 13.30 uur en 14.30 - 18.45 uur
Brussel
Zaal: József Antall (6Q1) en videoconferentie
1 september 2020, 13.45 - 15.45 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	25 juni 2020	PV – PE653.985v01-00
11-12 juni 2020	PV – PE653.801v01-00
3.	Mededelingen van de voorzitter
In aanwezigheid van de Raad en de Commissie
4.	Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - Alle afdelingen
PECH/9/03442
	2020/1998(BUD)	

Rapporteur voor advies:

Pierre Karleskind (Renew)
PA – PE654.071v01-00
Bevoegd:

BUDG


Adviezen:

AFET
Nikos Androulakis (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


 
	Behandeling ontwerpadvies
Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen
5.	Gedelegeerde handelingen
PECH/9/00519
	Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie
3 september 2020, 9.00 - 11.00 uur
Opening van de stemming op afstand (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie).
Er kan worden gestemd van 9.10 tot 10.10 uur.
*** Stemming op afstand ***
Alle leden die deelnemen aan de stemming – 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.
6.	Meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordeningen (EU) 2017/2107, (EU) 2019/[NAFO] en (EU) nr. 1936/2001 en tot intrekking van Verordening (EU) 2016/1627
PECH/9/02027
***I	2019/0272(COD)	COM(2019)0619 – C9-0188/2019

Rapporteur:

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

PECH


Adviezen:

ENVI
Besluit: geen advies

 
	Goedkeuring amendementen
------
In aanwezigheid van de Commissie
7.	Gevolgen van de temperatuurstijging van het zeewater voor de visbestanden en de visserij
PECH/9/01972
	2019/2163(INI)	

Rapporteur:

Rosanna Conte (ID)
DT – PE654.107v01-00
Bevoegd:

PECH


 
	Behandeling werkdocument
8.	Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan
PECH/9/03099
***	2020/0089(NLE)	COM(2020)0213

Rapporteur voor advies:

Nuno Melo (PPE)

Bevoegd:

INTA
Iuliu Winkler (PPE)
PR – PE654.105v01-00
 
	Uiteenzetting door de Commissie
3 september 2020, 12.00 - 13.30 uur
9.	Duits voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
PECH/9/02542
	Gedachtewisseling met Julia Klöckner, minister van Voedselvoorziening en Landbouw
* * *
3 september 2020, 14.30 - 15.45 uur  (met gesloten deuren)
Met gesloten deuren
10.	Coördinatorenvergadering
3 september 2020, 16.45 - 18.45 uur
11.	Mededelingen van de voorzitter
Uitslag van de stemming op afstand over de amendementen.
Opening van de stemming op afstand (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie).
Er kan worden gestemd van 16.45 tot 17.45 uur.
*** Stemming op afstand ***
Alle leden die deelnemen aan de stemming – 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.
12.	Meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordeningen (EU) 2017/2107, (EU) 2019/[NAFO] en (EU) nr. 1936/2001 en tot intrekking van Verordening (EU) 2016/1627
PECH/9/02027
***I	2019/0272(COD)	COM(2019)0619 – C9-0188/2019

Rapporteur:

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

PECH


Adviezen:

ENVI
Besluit: geen advies

 
	Goedkeuring ontwerpverslag
Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen
------
In aanwezigheid van de Commissie
13.	Meer vissen in de zee? Maatregelen ter bevordering van het herstel van de bestanden boven het niveau van de maximale duurzame opbrengst, met inbegrip van gebieden voor herstel van de visbestanden en beschermde mariene gebieden
PECH/9/01971
	2019/2162(INI)	

Rapporteur:

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

PECH


 
	Behandeling ontwerpverslag
Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen
14.	Mededelingen van de voorzitter
Uitslag van de eindstemming op afstand.
15.	Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren
16.	Rondvraag
17.	Volgende vergaderingen
* * *

