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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο

2019-2024

Επιτροπή Αλιείας

PECH(2020)0922_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έκτακτη συνεδρίαση

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020, από 9.00 έως 12.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα: Altiero Spinelli (1G3) και τηλεδιάσκεψη

22 Σεπτεμβρίου 2020, από 9.00 έως 10.15

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (παράλληλα με τις εργασίες της
επιτροπής)

Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 9.05 έως τις 10.05

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 καταλόγων ψηφοφορίας.

3. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 -
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όλα τα τμήματα
PECH/9/03442

Συντάκτης γνωμοδότησης:
Pierre Karleskind (Renew)

 Έγκριση των τροπολογιών επί του προϋπολογισμού

4. Προς μια πιο βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και κατευθύνσεις
για το 2021
PECH/9/04007
 Παρουσίαση από την Επιτροπή

Κεκλεισμένων των θυρών

22 Σεπτεμβρίου 2020, από 10.15 έως 11.00  (κεκλεισμένων των θυρών)

5. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *

22 Σεπτεμβρίου 2020, από 11.30 έως 12.30

Παρουσία της Επιτροπής

6. Ανακοινώσεις του προέδρου

Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σχετικά με τις τροπολογίες επί του προϋπολογισμού.

7. Πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και
ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Παναμερικανικής
Επιτροπής Τροπικού Τόνου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
520/2007 του Συμβουλίου
PECH/9/03503
***I 2020/0139(COD) COM(2020)0308 – C9-0203/2020

Επί της ουσίας:
PECH (GUE/NGL)

Γνωμοδοτήσεις:
ENVI

 Παρουσίαση από την Επιτροπή

8. Πρώτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του πολυετούς σχεδίου για τα
αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας στη Βαλτική Θάλασσα και για τις
αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών
PECH/9/04076
 Παρουσίαση από την Επιτροπή
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9. Διάφορα

10. Προσεχείς συνεδριάσεις
 28 Σεπτεμβρίου 2020, από 16.45 έως 18.45 (Βρυξέλλες)
 1 Οκτωβρίου 2020, από 9.00 έως 11.00 (Βρυξέλλες)

* * *
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