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Fiskeriudvalget

PECH(2020)0928_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 28. september 2020 kl. 17.45-18.45
Bruxelles, Mødelokale: József Antall (6Q1)
Torsdag den 1. oktober 2020 kl. 9.00-11.00
Bruxelles, Mødelokale: Altiero Spinelli (1G-3)

Mødet vil ligeledes finde sted via videokonference.
Den 28. september 2020 kl. 17.45-18.45
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	1.-3. september 2020	PV – PE657.236v01-00
3.	Meddelelser fra formanden
*** Fjernafstemning ***
Åbning af fjernafstemningsproceduren (parallelt med udvalgsmødet)
Afstemningen vil være åben fra kl. 17.50-18.50
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen - hvad enten de er til stede i udvalgsmødesalen eller via fjerndeltagelse - skal stemme pr. e-mail ved brug af papirafstemningslister.
4.	Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri og den tilhørende gennemførelsesprotokol (2020-2026) mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne
PECH/9/02483
	2020/0002M(NLE)	

Ordfører:

Caroline Roose (Verts/ALE)
PR – PE648.264v01-00
AM – PE652.613v02-00
Kor.udv.:

PECH


 
	Vedtagelse af ændringsforslag
5.	Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Senegal og Den Europæiske Union
PECH/9/02124
	2019/0226M(NLE)	

Ordfører:

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.919v01-00
AM – PE648.400v01-00
Kor.udv.:

PECH


 
	Vedtagelse af ændringsforslag
6.	Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle sektioner
PECH/9/03442
	2020/1998(BUD)	

Ordfører for udtalelse:

Pierre Karleskind (Renew)
PA – PE654.071v01-00
AM – PE657.146v01-00
Kor.udv.:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Vedtagelse af ændringsforslag
* * *
Med deltagelse af Kommissionen
7.	Decharge 2019: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)
PECH/9/03898
	2020/2169(DEC)	COM(2020)0288[30] – C9-0249/2020

Ordfører for udtalelse:

Pierre Karleskind (Renew)

Kor.udv.:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Redegørelse ved Kommissionen
8.	Aftale mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser
PECH/9/03099
***	2020/0089(NLE)	08359/2020 – C9-0298/2020

Ordfører for udtalelse:

Nuno Melo (PPE)
PA – PE657.257v01-00
Kor.udv.:

INTA
Iuliu Winkler (PPE)
PR – PE654.105v01-00
 
	Behandling af udkast til henstilling (godkendelse)
Fastsættelse af frist for ændringsforslag
9.	Aftale mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser
PECH/9/04074

Ordfører:

Nuno Melo (PPE)

 
	Behandling af udkast til udtalelse 2020/0089M(NLE) — Beslutning
Fastsættelse af frist for ændringsforslag
* * *
Den 1. oktober 2020 kl. 9.00-11.00
10.	Meddelelser fra formanden
Resultatet af fjernafstemningen om ændringsforslag af 28. september 2020.
*** Fjernafstemning ***
Afstemningen vil være åben fra kl. 9.05 til 10.05
Åbning af fjernafstemning
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen – hvad enten de er til stede i udvalgsmødesalen eller via fjerndeltagelse – stemmer pr. e-mail ved brug af papirafstemningslister.
11.	Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri og den tilhørende gennemførelsesprotokol (2020-2026) mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne
PECH/9/02217
***	2020/0002(NLE)	05243/2020 – C9-0073/2020

Ordfører:

Caroline Roose (Verts/ALE)
PR – PE648.263v01-00
Kor.udv.:

PECH


 
	Vedtagelse af udkast til henstilling (godkendelse)
12.	Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri og den tilhørende gennemførelsesprotokol (2020-2026) mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne
PECH/9/02483
	2020/0002M(NLE)	

Ordfører:

Caroline Roose (Verts/ALE)
PR – PE648.264v01-00
AM – PE652.613v02-00
Kor.udv.:

PECH


 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
13.	Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Senegal og Den Europæiske Union
PECH/9/01701
***	2019/0226(NLE)	13484/2019 – C9-0178/2019

Ordfører:

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.918v01-00
Kor.udv.:

PECH


 
	Vedtagelse af udkast til henstilling (godkendelse)
14.	Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Senegal og Den Europæiske Union
PECH/9/02124
	2019/0226M(NLE)	

Ordfører:

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.919v01-00
AM – PE648.400v01-00
Kor.udv.:

PECH


 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
15.	Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle sektioner
PECH/9/03442
	2020/1998(BUD)	

Ordfører for udtalelse:

Pierre Karleskind (Renew)
PA – PE654.071v01-00
AM – PE657.146v01-00
Kor.udv.:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
Eventuelt
16.	Ændring af forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår indførelsen af kapacitetsgrænser for fiskeri efter torsk i den østlige del af Østersøen samt dataindsamling og kontrolforanstaltninger i Østersøen og af forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår endeligt ophør for fartøjer, der fisker efter torsk i den østlige del af Østersøen
PECH/9/01787
***I	2019/0246(COD)	COM(2019)0564 – C9-0161/2019

Ordfører:

Niclas Herbst (PPE)

Kor.udv.:

PECH


 
	Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger (med forbehold af, at en foreløbig oversættelse er til rådighed)
* * *
17.	Fastsættelse for 2021 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen og om ændring af forordning (EU) 2020/123, for så vidt angår visse fiskerimuligheder i andre farvande

PECH/9/04115
	Redegørelse ved Kommissionen
18.	En ny tilgang til havstrategien for Atlanterhavsområdet – Handlingsplan for Atlanterhavsområdet 2.0

PECH/9/04116
	Redegørelse ved Kommissionen
19.	Meddelelser fra formanden
Meddelelse om endelige afstemninger.
20.	Diverse sager
21.	Næste møder
	12. oktober 2020
* * *

