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Zivsaimniecības komiteja

PECH(2020)0928_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Pirmdien, 2020. gada 28. septembrī, plkst. 17.45–18.45
Briselē, Telpa: József Antall (6Q1)
Ceturtdien, 2020. gada 1. oktobrī, plkst. 9.00–11.00
Briselē, Telpa: Altiero Spinelli (1G-3)

Sanāksme notiks arī videokonferences veidā.
2020. gada 28. septembrī plkst. 17.45–18.45
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
	2020. gada 1.–3. septembrī	PV – PE657.236v01-00
3.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
*** Attālinātas balsošanas procedūra***
Attālinātas balsošanas procedūras atklāšana (paralēli komitejas darbam).
Balsot varēs no plkst. 17.50 līdz plkst. 18.50
Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā (gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies attālināti), balsos pa e-pastu, izmantojot drukātas vēlēšanu zīmes-balsošanas sarakstus.
4.	Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku un tā īstenošanas protokols (2020–2026)
PECH/9/02483
	2020/0002M(NLE)	

Referente:

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

PECH


 
	Grozījumu pieņemšana
5.	Protokols, ar kuru īsteno Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Senegālas Republiku un Eiropas Savienību
PECH/9/02124
	2019/0226M(NLE)	

Referente:

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

PECH


 
	Grozījumu pieņemšana
6.	Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
PECH/9/03442
	2020/1998(BUD)	

Atzinuma sagatavotājs:

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

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

 
	Grozījumu pieņemšana
* * *
Klātesot Komisijas pārstāvim(-jiem)
7.	2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)
PECH/9/03898
	2020/2169(DEC)	COM(2020)0288[30] – C9-0249/2020

Atzinuma sagatavotājs:

Pierre Karleskind (Renew)

Atbildīgā komiteja:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Komisijas pārstāvja uzstāšanās
8.	Nolīgums starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību
PECH/9/03099
***	2020/0089(NLE)	08359/2020 – C9-0298/2020

Atzinuma sagatavotājs:

Nuno Melo (PPE)
PA – PE657.257v01-00
Atbildīgā komiteja:

INTA
Iuliu Winkler (PPE)
PR – PE654.105v01-00
 
	Ieteikuma projekta izskatīšana (piekrišana)
Grozījumu iesniegšanas termiņa noteikšana
9.	Nolīgums starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību
PECH/9/04074

Referents:

Nuno Melo (PPE)

 
	Atzinuma projekta 2020/0089M(NLE) izskatīšana – rezolūcija
Grozījumu iesniegšanas termiņa noteikšana
* * *
2020. gada 1. oktobrī plkst. 9.00–11.00
10.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
Rezultāti attālinātajam balsojumam par 2020. gada 28. septembrī iesniegtajiem grozījumiem.
*** Attālinātas balsošanas procedūra***
Balsot varēs no plkst. 9.05 līdz plkst. 10.05.
Attālinātas balsošanas procedūras atklāšana.
Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā, — gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies attālināti, — balsos pa e-pastu, izmantojot drukātas vēlēšanu zīmes-balsošanas sarakstus.
11.	Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku un tā īstenošanas protokols (2020–2026)
PECH/9/02217
***	2020/0002(NLE)	05243/2020 – C9-0073/2020

Referente:

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

PECH


 
	Ieteikuma projekta pieņemšana (piekrišana)
12.	Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku un tā īstenošanas protokols (2020–2026)
PECH/9/02483
	2020/0002M(NLE)	

Referente:

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

PECH


 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
13.	Protokols, ar kuru īsteno Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Senegālas Republiku un Eiropas Savienību
PECH/9/01701
***	2019/0226(NLE)	13484/2019 – C9-0178/2019

Referente:

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.918v01-00
Atbildīgā komiteja:

PECH


 
	Ieteikuma projekta pieņemšana (piekrišana)
14.	Protokols, ar kuru īsteno Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Senegālas Republiku un Eiropas Savienību
PECH/9/02124
	2019/0226M(NLE)	

Referente:

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

PECH


 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
15.	Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
PECH/9/03442
	2020/1998(BUD)	

Atzinuma sagatavotājs:

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

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

 
	Atzinuma projekta pieņemšana
Iespējams
16.	Priekšlikums, ar kuru attiecībā uz Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencas zvejas kapacitātes limitu ieviešanu un ar Baltijas jūru saistītu datu vākšanu un kontroles pasākumiem groza Regulu (ES) 2016/1139 un attiecībā uz zvejas darbību izbeigšanu Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencu zvejojošās flotēs groza Regulu (ES) Nr. 508/2014
PECH/9/01787
***I	2019/0246(COD)	COM(2019)0564 – C9-0161/2019

Referents:

Niclas Herbst (PPE)

Atbildīgā komiteja:

PECH


 
	Balsojums par provizorisko vienošanos, kas panākta iestāžu sarunās (atkarībā no provizoriskā tulkojuma pieejamības)
* * *
17.	Tādu konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas noteikšana 2021. gadam, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un grozījumu izdarīšana Regulā (ES) 2020/123 attiecībā uz konkrētām zvejas iespējām
citos ūdeņos
PECH/9/04115
	Komisijas pārstāvja uzstāšanās
18.	Jauna pieeja Atlantijas reģiona jūrlietu stratēģijai: Atlantijas reģiona rīcības plāns 2.0.

PECH/9/04116
	Komisijas pārstāvja uzstāšanās
19.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
Galīgā balsojuma paziņošana.
20.	Dažādi jautājumi
21.	Nākamās sanāksmes
	2020. gada 12. oktobrī
* * *

