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Комисия по рибно стопанство

PECH(2020)0928_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 28 септември 2020 г., 17.45–18.45 ч.
Брюксел, Зала: „Йожеф Антал“ (6Q1)
Четвъртък, 1 октомври 2020 г., 9.00–11.00 ч.
Брюксел, Зала: „Алтиеро Спинели“ (1G-3)

Заседанието ще се проведе и чрез видеоконференция.
28 септември 2020 г., 17.45–18.45 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	1-3 септември 2020 г.	PV – PE657.236v01-00

3.	Съобщения на председателя
*** Процедура на дистанционно гласуване ***
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (успоредно с дейности на комисията).
Гласуването ще бъде отворено от 17.50 ч. до 18.50 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.
4.	Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство и изпълнителният протокол към него (2020 – 2026 г.) между Европейския съюз и Република Сейшели
PECH/9/02483
	2020/0002M(NLE)	

Докладчик:

Каролин Роз (Verts/ALE)
PR – PE648.264v01-00
AM – PE652.613v02-00
Водеща:

PECH


 
	Приемане на измененията

5.	Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Сенегал и Европейския съюз
PECH/9/02124
	2019/0226M(NLE)	

Докладчик:

Исаскун Билбао Барандика (Renew)
PR – PE646.919v01-00
AM – PE648.400v01-00
Водеща:

PECH


 
	Приемане на измененията

6.	Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели
PECH/9/03442
	2020/1998(BUD)	

Докладчик по становище:

Пиер Карлескинд (Renew)
PA – PE654.071v01-00
AM – PE657.146v01-00
Водеща:

BUDG
Пиер Ларутюру (S&D)
Оливие Шастел (Renew)

 
	Приемане на измененията

* * *
В присъствието на Комисията
7.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството
PECH/9/03898
	2020/2169(DEC)	COM(2020)0288[30] – C9-0249/2020

Докладчик по становище:

Пиер Карлескинд (Renew)

Водеща:

CONT
Ришард Чарнецки (ECR)

 
	Изложение на Комисията

8.	Споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания
PECH/9/03099
***	2020/0089(NLE)	08359/2020 – C9-0298/2020

Докладчик по становище:

Нуну Мелу (PPE)
PA – PE657.257v01-00
Водеща:

INTA
Юлиу Винклер (PPE)
PR – PE654.105v01-00
 
	Разглеждане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)
	Определяне на краен срок за внасяне на измененията

9.	Споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания
PECH/9/04074

Докладчик:

Нуну Мелу (PPE)

 
	Разглеждане на проекта на становище 2020/0089M(NLE) – резоюция
	Определяне на краен срок за внасяне на измененията

* * *
1 октомври 2020 г., 9.00–11.00 ч.
10.	Съобщения на председателя
Резултат от дистанционното гласуване на измененията на 28 септември 2020 г.
*** Процедура на дистанционно гласуване ***
Гласуването ще бъде отворено от 9.05 ч. до 10.05 ч.
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване
Всички членове на ЕП, участващи в гласуването — или намиращи се в заседателната зала на комисията, или чрез дистанционно участие — ще гласуват по електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване, съдържащи листи за гласуване.
11.	Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство и изпълнителният протокол към него (2020 – 2026 г.) между Европейския съюз и Република Сейшели
PECH/9/02217
***	2020/0002(NLE)	05243/2020 – C9-0073/2020

Докладчик:

Каролин Роз (Verts/ALE)
PR – PE648.263v01-00
Водеща:

PECH


 
	Приемане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)

12.	Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство и изпълнителният протокол към него (2020 – 2026 г.) между Европейския съюз и Република Сейшели
PECH/9/02483
	2020/0002M(NLE)	

Докладчик:

Каролин Роз (Verts/ALE)
PR – PE648.264v01-00
AM – PE652.613v02-00
Водеща:

PECH


 
	Приемане на проекта на доклад

13.	Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Сенегал и Европейския съюз
PECH/9/01701
***	2019/0226(NLE)	13484/2019 – C9-0178/2019

Докладчик:

Исаскун Билбао Барандика (Renew)
PR – PE646.918v01-00
Водеща:

PECH


 
	Приемане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)

14.	Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Сенегал и Европейския съюз
PECH/9/02124
	2019/0226M(NLE)	

Докладчик:

Исаскун Билбао Барандика (Renew)
PR – PE646.919v01-00
AM – PE648.400v01-00
Водеща:

PECH


 
	Приемане на проекта на доклад

15.	Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели
PECH/9/03442
	2020/1998(BUD)	

Докладчик по становище:

Пиер Карлескинд (Renew)
PA – PE654.071v01-00
AM – PE657.146v01-00
Водеща:

BUDG
Пиер Ларутюру (S&D)
Оливие Шастел (Renew)

 
	Приемане на проекта на становище

Евентуално
16.	Изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на въвеждането на пределни граници на риболовния капацитет за запаса от треска в източната част на Балтийско море, събирането на данни и мерките за контрол в Балтийско море и на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на окончателното преустановяване на риболовните дейности на флотовете, извършващи риболов на треска в източната част на Балтийско море
PECH/9/01787
***I	2019/0246(COD)	COM(2019)0564 – C9-0161/2019

Докладчик:

Никлас Хербст (PPE)

Водеща:

PECH


 
	Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори (при наличие на неофициален превод)

* * *
17.	Определяне за 2021 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, и изменение на Регламент (ЕС) 2020/123 във връзка с определени възможности за риболов в други води

PECH/9/04115
	Изложение на Комисията

18.	Нов подход към морската стратегия за района на Атлантическия океан — план за действие 2.0 за района на Атлантическия океан

PECH/9/04116
	Изложение на Комисията

19.	Съобщения на председателя
Обявяване на окончателното гласуване
20.	Разни въпроси
21.	Следващи заседания
	12 октомври 2020 г.

* * *

