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Commissie visserij

PECH(2020)0928_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 28 september 2020, 17.45 - 18.45 uur
Brussel, Zaal: József Antall (6Q1)
Donderdag 1 oktober 2020, 9.00 - 11.00 uur
Brussel, Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)

De vergadering wordt ook bijgewoond via videoconferentie.
28 september 2020, 17.45 - 18.45 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	1-3 september 2020	PV – PE657.236v01-00
3.	Mededelingen van de voorzitter
*** Stemming op afstand ***
Opening van de stemming op afstand (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie).
Er kan van 17.50 tot 18.50 uur worden gestemd.
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.
4.	Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2020-2026)
PECH/9/02483
	2020/0002M(NLE)	

Rapporteur:

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

PECH


 
	Goedkeuring amendementen
5.	Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Senegal en de Europese Unie
PECH/9/02124
	2019/0226M(NLE)	

Rapporteur:

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

PECH


 
	Goedkeuring amendementen
6.	Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - Alle afdelingen
PECH/9/03442
	2020/1998(BUD)	

Rapporteur voor advies:

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

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

 
	Goedkeuring amendementen
* * *
In aanwezigheid van de Commissie
7.	Kwijting 2019 : Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)
PECH/9/03898
	2020/2169(DEC)	COM(2020)0288[30] – C9-0249/2020

Rapporteur voor advies:

Pierre Karleskind (Renew)

Bevoegd:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Uiteenzetting door de Commissie
8.	Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan
PECH/9/03099
***	2020/0089(NLE)	08359/2020 – C9-0298/2020

Rapporteur voor advies:

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

INTA
Iuliu Winkler (PPE)
PR – PE654.105v01-00
 
	Behandeling ontwerpaanbeveling (goedkeuring)
Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen
9.	Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan
PECH/9/04074

Rapporteur:

Nuno Melo (PPE)

 
	Behandeling ontwerpadvies 2020/0089M(NLE) - Resolutie
Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen
* * *
1 oktober 2020, 9.00 - 11.00 uur
10.	Mededelingen van de voorzitter
Uitslag van de stemming op afstand over de amendementen van 28 september 2020.
*** Stemming op afstand ***
Er kan van 9.05 tot 10.05 uur worden gestemd.
Opening van de stemming op afstand.
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.
11.	Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2020-2026)
PECH/9/02217
***	2020/0002(NLE)	05243/2020 – C9-0073/2020

Rapporteur:

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

PECH


 
	Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)
12.	Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2020-2026)
PECH/9/02483
	2020/0002M(NLE)	

Rapporteur:

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

PECH


 
	Goedkeuring ontwerpverslag
13.	Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Senegal en de Europese Unie
PECH/9/01701
***	2019/0226(NLE)	13484/2019 – C9-0178/2019

Rapporteur:

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

PECH


 
	Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)
14.	Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Senegal en de Europese Unie
PECH/9/02124
	2019/0226M(NLE)	

Rapporteur:

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

PECH


 
	Goedkeuring ontwerpverslag
15.	Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - Alle afdelingen
PECH/9/03442
	2020/1998(BUD)	

Rapporteur voor advies:

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

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

 
	Goedkeuring ontwerpadvies
Eventueel
16.	Wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 wat betreft de invoering van capaciteitsbeperkingen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee, gegevensverzameling en controlemaatregelen in de Oostzee, en Verordening (EU) nr. 508/2014 wat betreft definitieve stopzetting voor vloten die op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee vissen
PECH/9/01787
***I	2019/0246(COD)	COM(2019)0564 – C9-0161/2019

Rapporteur:

Niclas Herbst (PPE)

Bevoegd:

PECH


 
	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord (onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de voorlopige vertaling)
* * *
17.	Tot vaststelling, voor 2021, van de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en groepen visbestanden in de Oostzee en tot wijziging van Verordening (EU) 2020/123 wat betreft bepaalde vangstmogelijkheden in andere wateren

PECH/9/04115
	Uiteenzetting door de Commissie
18.	Een nieuwe aanpak van de maritieme strategie voor het Atlantische gebied – het
Atlantisch actieplan 2.0
PECH/9/04116
	Uiteenzetting door de Commissie
19.	Mededelingen van de voorzitter
Bekendmaking van de uitslag van de eindstemming.
20.	Rondvraag
21.	Volgende vergaderingen
	12 oktober 2020
* * *

