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Comissão das Pescas

PECH(2020)0901_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Terça-feira, 1 de setembro de 2020, 13.45–15.45
Quinta-feira, 3 de setembro de 2020, 9.00–13.30 e 14.30–18.45
Bruxelas
Sala: József Antall (6Q1) e videoconferência
1 de setembro de 2020, 13.45–15.45
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Aprovação das atas das reuniões de
	25 de junho de 2020	PV – PE653.985v01-00
11-12 de junho de 2020	PV – PE653.801v01-00
3.	Comunicações da presidência
Estando presentes o Conselho e a Comissão
4.	Orçamento anual da União para o exercício de 2021 - todas as secções
PECH/9/03442
	2020/1998(BUD)	

Relator de parecer:

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

BUDG


Pareceres:

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


 
	Apreciação do projeto de parecer
Fixação do prazo para apresentação de alterações
5.	Atos delegados
PECH/9/00519
	Troca de pontos de vista com os representantes da Comissão
3 de setembro de 2020, 9.00–11.00
Abertura do procedimento de votação à distância (em paralelo com os trabalhos da comissão).
A votação decorrerá das 9.10 às 10.10.
*** Procedimento de votação à distância ***
Todos os deputados que participam na votação, presentes na sala de reuniões ou através de participação à distância, votam por e-mail utilizando boletins de voto impressos.
6.	Plano de gestão plurianual do atum-rabilho no Atlântico Este e no Mediterrâneo, alteração dos Regulamentos (CE) n.º 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e revogação do Regulamento (UE) 2016/1627
PECH/9/02027
***I	2019/0272(COD)	COM(2019)0619 – C9-0188/2019

Relator:

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

PECH


Pareceres:

ENVI
Decisão: não emitir parecer

 
	Aprovação das alterações
------
Estando presente a Comissão
7.	Consequências para as unidades populacionais de peixes e para a pesca da subida da temperatura da água do mar
PECH/9/01972
	2019/2163(INI)	

Relatora:

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

PECH


 
	Apreciação do documento de trabalho
8.	Acordo entre a União Europeia e o Governo da República Popular da China sobre a cooperação em matéria de indicações geográficas e a proteção dessas indicações geográficas
PECH/9/03099
***	2020/0089(NLE)	COM(2020)0213

Relator de parecer:

Nuno Melo (PPE)

Fundo:

INTA
Iuliu Winkler (PPE)
PR – PE654.105v01-00
 
	Exposição da Comissão
3 de setembro de 2020, 12.00–13.30
9.	Presidência alemã do Conselho da União Europeia
PECH/9/02542
	Troca de pontos de vista com Julia Klöckner, ministra federal da Alimentação e da Agricultura
* * *
3 de setembro de 2020, 14.30–15.45  (à porta fechada)
À porta fechada
10.	Reunião de coordenadores
3 de setembro de 2020, 16.45–18.45
11.	Comunicações da presidência
Resultado da votação à distância das alterações.
Abertura do procedimento de votação à distância (em paralelo com os trabalhos da comissão).
A votação decorrerá das 16.45 às 17.45.
*** Procedimento de votação à distância ***
Todos os deputados que participam na votação, presentes na sala de reuniões ou através de participação à distância, votam por e-mail utilizando boletins de voto impressos.
12.	Plano de gestão plurianual do atum-rabilho no Atlântico Este e no Mediterrâneo, alteração dos Regulamentos (CE) n.º 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e revogação do Regulamento (UE) 2016/1627
PECH/9/02027
***I	2019/0272(COD)	COM(2019)0619 – C9-0188/2019

Relator:

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

PECH


Pareceres:

ENVI
Decisão: não emitir parecer

 
	Aprovação do projeto de relatório
Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais
------
Estando presente a Comissão
13.	Mais peixes no mar? Medidas para promover a recuperação das unidades populacionais acima do Rendimento Máximo Sustentável (RMS), incluindo zonas de recuperação de peixe e zonas marinhas protegidas
PECH/9/01971
	2019/2162(INI)	

Relatora:

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

PECH


 
	Apreciação do projeto de relatório
Fixação do prazo para apresentação de alterações
14.	Comunicações da presidência
Resultado das votações finais à distância.
15.	Comunicação da presidência sobre as recomendações dos coordenadores
16.	Diversos
17.	Próximas reuniões
* * *

