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Žuvininkystės komitetas

PECH(2020)0928_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 17.45–18.45 val.
Briuselis, salė: József Antall (6Q1)
2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 9.00–11.00 val.
Briuselis, salė: Altiero Spinelli (1G-3)

Posėdis taip pat vyks per vaizdo konferenciją.
2020 m. rugsėjo 28 d. 17.45–18.45 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2020 m. rugsėjo 1–3 d.	PV – PE657.236v01-00

3.	Pirmininko pranešimai
*** Nuotolinio balsavimo procedūra ***
Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia (vykstant komiteto procedūrai)
Balsavimas vyks nuo 17.50 val. iki 18.50 val.
Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos e. paštu, naudodamiesi spausdintiniais balsavimo biuleteniais (balsavimo sąrašais).
4.	Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimo protokolas (2020–2026 m.)
PECH/9/02483
	2020/0002M(NLE)	

Pranešėja:

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

PECH


 
	Pakeitimų priėmimas

5.	Senegalo Respublikos ir Europos Sąjungos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas
PECH/9/02124
	2019/0226M(NLE)	

Pranešėja:

Izaskun Bilbao Barandica (RENEW)
PR – PE646.919v01-00
AM – PE648.400v01-00
Atsakingas komitetas:

PECH


 
	Pakeitimų priėmimas

6.	Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
PECH/9/03442
	2020/1998(BUD)	

Nuomonės referentas:

Pierre Karleskind (RENEW)
PA – PE654.071v01-00
AM – PE657.146v01-00
Atsakingas komitetas:

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

 
	Pakeitimų priėmimas

* * *
Dalyvauja Komisijos atstovai
7.	2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)
PECH/9/03898
	2020/2169(DEC)	COM(2020)0288[30] – C9-0249/2020

Nuomonės referentas:

Pierre Karleskind (RENEW)

Atsakingas komitetas:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Komisijos pranešimas

8.	Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos
PECH/9/03099
***	2020/0089(NLE)	08359/2020 – C9-0298/2020

Nuomonės referentas:

Nuno Melo (PPE)
PA – PE657.257v01-00
Atsakingas komitetas:

INTA
Iuliu Winkler (PPE)
PR – PE654.105v01-00
 
	Rekomendacijos projekto svarstymas (pritarimas)

Pakeitimų pateikimo termino nustatymas
9.	Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos
PECH/9/04074

Pranešėjas:

Nuno Melo (PPE)

 
	Nuomonės projekto 2020/0089M(NLE) svarstymas. Rezoliucija

Pakeitimų pateikimo termino nustatymas
* * *
2020 m. spalio 1 d. 9.00–11.00 val.
10.	Pirmininko pranešimai
2020 m. rugsėjo 28 d. nuotolinio balsavimo dėl pakeitimų rezultatai.
*** Nuotolinio balsavimo procedūra ***
Balsavimas vyks nuo 9.05 val. iki 10.05 val.
Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia.
Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos e. paštu, naudodamiesi spausdintiniais balsavimo biuleteniais (balsavimo sąrašais).
11.	Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimo protokolas (2020–2026 m.)
PECH/9/02217
***	2020/0002(NLE)	05243/2020 – C9-0073/2020

Pranešėja:

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

PECH


 
	Rekomendacijos projekto tvirtinimas (pritarimas)

12.	Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimo protokolas (2020–2026 m.)
PECH/9/02483
	2020/0002M(NLE)	

Pranešėja:

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

PECH


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

13.	Senegalo Respublikos ir Europos Sąjungos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas
PECH/9/01701
***	2019/0226(NLE)	13484/2019 – C9-0178/2019

Pranešėja:

Izaskun Bilbao Barandica (RENEW)
PR – PE646.918v01-00
Atsakingas komitetas:

PECH


 
	Rekomendacijos projekto tvirtinimas (pritarimas)

14.	Senegalo Respublikos ir Europos Sąjungos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas
PECH/9/02124
	2019/0226M(NLE)	

Pranešėja:

Izaskun Bilbao Barandica (RENEW)
PR – PE646.919v01-00
AM – PE648.400v01-00
Atsakingas komitetas:

PECH


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

15.	Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
PECH/9/03442
	2020/1998(BUD)	

Nuomonės referentas:

Pierre Karleskind (RENEW)
PA – PE654.071v01-00
AM – PE657.146v01-00
Atsakingas komitetas:

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

 
	Nuomonės projekto tvirtinimas

Galbūt
16.	Reglamento (ES) 2016/1139 dalinis keitimas dėl rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos pajėgumų apribojimo, duomenų rinkimo ir kontrolės priemonių įvedimo Baltijos jūroje ir Reglamentas (ES) 508/2014, kiek tai susiję su rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos laivų veiklos nutraukimu visam laikui
PECH/9/01787
***I	2019/0246(COD)	COM(2019)0564 – C9-0161/2019

Pranešėjas:

Niclas Herbst (PPE)

Atsakingas komitetas:

PECH


 
	Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas (jei bus parengtas preliminarus vertimas)

* * *
17.	2021 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybių nustatymas ir dalinis Reglamento (ES) 2018/120 nuostatų dėl tam tikrų žvejybos galimybių kituose vandenyse keitimas

PECH/9/04115
	Komisijos pranešimas

18.	Naujai traktuojama Atlanto vandenyno strategija. Persvarstytas Atlanto vandenyno veiksmų planas.

PECH/9/04116
	Komisijos pranešimas

19.	Pirmininko pranešimai
Galutinio balsavimo paskelbimas.
20.	Kiti klausimai
21.	Kiti posėdžiai
	2020 m. spalio 12 d.

* * *

