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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по рибно стопанство

PECH(2020)0922_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Извънредно заседание

Вторник, 22 септември 2020 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (1G-3) и видеоконференция

22 септември 2020 г., 9.00–10.15 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

*** Процедура на дистанционно гласуване ***

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (успоредно с дейности на
комисията).

Гласуването ще бъде отворено от 9.05 ч. до 10.05 ч.

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.

3. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички
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раздели
PECH/9/03442

Докладчик по становище:
Пиер Карлескинд (Renew)

 Приемане на измененията по бюджета

4. Към по-устойчиво рибарство в ЕС: актуално състояние и насоки за 2021 г.
PECH/9/04007
 Изложение на Комисията

При закрити врати

22 септември 2020 г., 10.15–11.00 ч.  (при закрити врати)

5. Заседание на координаторите

* * *

22 септември 2020 г., 11.30–12.30 ч.

В присъствието на Комисията

6. Съобщения на председателя

Резултат от гласуването на бюджетните изменения.

7. Предложение за регламент за определяне на мерки за управление, опазване
и контрол, приложими в зоната на Конвенцията за укрепване на
Междуамериканската комисия за тропическа риба тон, и за изменение на
Регламент (ЕС) № 520/2007 на Съвета
PECH/9/03503
***I 2020/0139(COD) COM(2020)0308 – C9-0203/2020

Водеща:
PECH (GUE/NGL)

Подпомагащи:
ENVI

 Изложение на Комисията

8. Първи доклад относно изпълнението на многогодишния план за запасите от
треска, херинга и цаца в Балтийско море и за видовете риболов, които
експлоатират тези запаси
PECH/9/04076
 Изложение на Комисията

9. Разни въпроси
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10. Следващи заседания
 28 септември 2020 г., 16.45–18.45 ч. (Брюксел)
 1 октомври 2020 г., 9.00–11.00 ч. (Брюксел)

* * *
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