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Výbor pre rybárstvo

PECH(2020)0901_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
utorok 1. septembra 2020 od 13.45 do 15.45 h
štvrtok 3. septembra 2020 od 9.00 do 13.30 h a od 14.30 do 18.45 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (6Q1) a videokonferencia
1. septembra 2020 od 13.45 do 15.45 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	25. júna 2020	PV – PE653.985v01-00
11. – 12. júna 2020	PV – PE653.801v01-00
3.	Oznámenia predsedníctva
Za prítomnosti Rady a Komisie
4.	Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely
PECH/9/03442
	2020/1998(BUD)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

BUDG


Výbory požiadané o stanovisko:

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


 
	preskúmanie návrhu stanoviska
stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov
5.	Delegované akty
PECH/9/00519
	Výmena názorov so zástupcami Komisie
3. septembra 2020 od 9.00 do 11.00 h
Začiatok hlasovania na diaľku (súbežne s konaním vo výbore).
Hlasovať bude možné od 9.10 do 10.10 h.
*** Hlasovanie na diaľku ***
Všetci poslanci, ktorí hlasujú v zasadacej miestnosti alebo na diaľku, zašlú svoje hlasy e-mailom, pričom použijú vytlačené hlasovacie zoznamy.
6.	Viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori, zmena nariadení (ES) č. 1936/2001, (EÚ) 2017/2107 a (EÚ) 2019/833 a zrušenie nariadenia (EÚ) 2016/1627
PECH/9/02027
***I	2019/0272(COD)	COM(2019)0619 – C9-0188/2019

Spravodajca:

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

PECH


Výbory požiadané o stanovisko:

ENVI
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	prijatie pozmeňujúcich návrhov
------
Za prítomnosti Komisie
7.	Dôsledky zvyšovania teploty morskej vody na populácie rýb a rybolov
PECH/9/01972
	2019/2163(INI)	

Spravodajkyňa:

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

PECH


 
	preskúmanie pracovného dokumentu
8.	Dohoda medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich ochrane
PECH/9/03099
***	2020/0089(NLE)	COM(2020)0213

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Nuno Melo (PPE)

Gestorský výbor:

INTA
Iuliu Winkler (PPE)
PR – PE654.105v01-00
 
	výklad Komisie
3. septembra 2020 od 12.00 do 13.30 h
9.	Nemecké predsedníctvo Rady Európskej únie
PECH/9/02542
	výmena názorov so spolkovou ministerkou potravinárstva a poľnohospodárstva Juliou Klöcknerovou
* * *
3. septembra 2020 od 14.30 do 15.45 h  (za zatvorenými dverami)
Za zatvorenými dverami
10.	Schôdza koordinátorov
3. septembra 2020 od 16.45 do 18.45 h
11.	Oznámenia predsedníctva
Výsledok hlasovania na diaľku o pozmeňujúcich návrhoch.
Začiatok hlasovania na diaľku (súbežne s konaním vo výbore).
Hlasovať na diaľku bude možné od 16.45 do 17.45 h
*** Hlasovanie na diaľku ***
Všetci poslanci, ktorí hlasujú v zasadacej miestnosti alebo na diaľku, zašlú svoje hlasy e-mailom, pričom použijú vytlačené hlasovacie zoznamy.
12.	Viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori, zmena nariadení (ES) č. 1936/2001, (EÚ) 2017/2107 a (EÚ) 2019/833 a zrušenie nariadenia (EÚ) 2016/1627
PECH/9/02027
***I	2019/0272(COD)	COM(2019)0619 – C9-0188/2019

Spravodajca:

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

PECH


Výbory požiadané o stanovisko:

ENVI
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	prijatie návrhu správy
Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania
------
Za prítomnosti Komisie
13.	Viac rýb v moriach? Opatrenia na podporu obnovy populácií nad rámec maximálneho udržateľného výnosu (MSY) vrátane oblastí na obnovu populácií rýb a chránených morských oblastí
PECH/9/01971
	2019/2162(INI)	

Spravodajkyňa:

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

PECH


 
	preskúmanie návrhu správy
stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov
14.	Oznámenia predsedníctva
Výsledok záverečného hlasovania na diaľku.
15.	Oznámenia predsedníctva o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori
16.	Rôzne otázky
17.	Nasledujúce schôdze
* * *

