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Europees Parlement

2019-2024

Commissie visserij

PECH(2020)0922_1

ONTWERPAGENDA

Buitengewone vergadering

Dinsdag 22 september 2020, 9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (1G3) en videoconferentie

22 september 2020, 9.00 - 10.15 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

*** Stemming op afstand ***

Opening van de stemming op afstand (gelijktijdig met de werkzaamheden van de 
commissie).

Stemmen is mogelijk van 9.05 tot 10.05 uur.

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.

3. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - Alle 
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afdelingen
PECH/9/03442

Rapporteur voor advies:
Pierre Karleskind (Renew)

 Goedkeuring begrotingsamendementen

4. Naar een duurzamere visserij in de EU: stand van zaken en oriëntaties voor 2021
PECH/9/04007
 Uiteenzetting door de Commissie

Met gesloten deuren

22 september 2020, 10.15 - 11.00 uur  (met gesloten deuren)

5. Coördinatorenvergadering

* * *

22 september 2020, 11.30 - 12.30 uur

In aanwezigheid van de Commissie

6. Mededelingen van de voorzitter

Uitslag van de stemming over begrotingsamendementen.

7. Voorstel voor een verordening tot vaststelling van de beheers-, instandhoudings-
en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de 
Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 520/2007 van de Raad
PECH/9/03503
***I 2020/0139(COD) COM(2020)0308 – C9-0203/2020

Bevoegd:
PECH (GUE/NGL)

Adviezen:
ENVI

 Uiteenzetting door de Commissie

8. Eerste verslag over de tenuitvoerlegging van het meerjarenplan voor de 
kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze 
bestanden exploiteren
PECH/9/04076
 Uiteenzetting door de Commissie

9. Rondvraag
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10. Volgende vergaderingen
 28 september 2020, 16.45 - 18.45 uur (Brussel)
 1 oktober 2020, 9.00 - 11.00 uur (Brussel)

* * *
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