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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre rybárstvo

PECH(2020)0928_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 28. septembra 2020 od 17.45 do 18.45 h

Brusel, Miestnosť: József Antall (6Q1)

štvrtok 1. októbra 2020 od 9.00 do 11.00 h

Brusel, Miestnosť: Altiero Spinelli (1G-3)

Schôdza sa uskutoční aj prostredníctvom videokonferencie.

28. septembra 2020 od 17.45 do 18.45 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisníc zo schôdzí
 1. – 3. septembra 2020 PV – PE657.236v01-00

3. Oznámenia predsedníctva

*** Hlasovanie na diaľku ***

Začiatok hlasovania na diaľku (súbežne s konaním vo výbore).

Hlasovať bude možné od 17.50 do 18.50 h
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Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní v zasadacej miestnosti alebo na diaľku, 
zašlú svoje hlasy e-mailom, pričom použijú vytlačené hlasovacie zoznamy.

4. Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávací
protokol (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou
PECH/9/02483

2020/0002M(NLE)

Spravodajkyňa:
Caroline Roose (Verts/ALE) PR – PE648.264v01-00

AM – PE652.613v02-00
Gestorský výbor:

PECH

 prijatie pozmeňujúcich návrhov

5. Protokol, ktorým sa vykonáva dohoda o partnerstve v odvetví rybolovu medzi 
Senegalskou republikou a Európskou úniou
PECH/9/02124

2019/0226M(NLE)

Spravodajkyňa:
Izaskun Bilbao Barandica (Renew) PR – PE646.919v01-00

AM – PE648.400v01-00
Gestorský výbor:

PECH

 prijatie pozmeňujúcich návrhov

6. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely
PECH/9/03442

2020/1998(BUD)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Pierre Karleskind (Renew) PA – PE654.071v01-00

AM – PE657.146v01-00
Gestorský výbor:

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

 prijatie pozmeňujúcich návrhov

* * *

Za prítomnosti Komisie

7. Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
PECH/9/03898

2020/2169(DEC) COM(2020)0288[30] – C9-0249/2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Pierre Karleskind (Renew)
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Gestorský výbor:
CONT Ryszard Czarnecki (ECR)

 výklad Komisie

8. Dohoda medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o 
spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich ochrane
PECH/9/03099
*** 2020/0089(NLE) 08359/2020 – C9-0298/2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Nuno Melo (PPE) PA – PE657.257v01-00

Gestorský výbor:
INTA Iuliu Winkler (PPE) PR – PE654.105v01-00

 preskúmanie návrhu odporúčania (súhlas)
 stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

9. Dohoda medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o 
spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich ochrane
PECH/9/04074

Spravodajca:
Nuno Melo (PPE)

 preskúmanie návrhu stanoviska 2020/0089M(NLE) – uznesenie
 stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

* * *

1. októbra 2020 od 9.00 do 11.00 h

10. Oznámenia predsedníctva

Výsledok hlasovania na diaľku o pozmeňujúcich návrhoch z 28. septembra 2020

*** Hlasovanie na diaľku ***

Hlasovať bude možné od 9.05 do 10.05 h

Začiatok hlasovania na diaľku

Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní v zasadacej miestnosti alebo na diaľku, 
zašlú svoje hlasy e-mailom, pričom použijú vytlačené hlasovacie zoznamy.

11. Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávací
protokol (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou
PECH/9/02217
*** 2020/0002(NLE) 05243/2020 – C9-0073/2020

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

PECH

 prijatie návrhu odporúčania (súhlas)

12. Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávací
protokol (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou
PECH/9/02483

2020/0002M(NLE)

Spravodajkyňa:
Caroline Roose (Verts/ALE) PR – PE648.264v01-00

AM – PE652.613v02-00
Gestorský výbor:

PECH

 prijatie návrhu správy

13. Protokol, ktorým sa vykonáva dohoda o partnerstve v odvetví rybolovu medzi 
Senegalskou republikou a Európskou úniou
PECH/9/01701
*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 – C9-0178/2019

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

Gestorský výbor:
PECH

 prijatie návrhu odporúčania (súhlas)

14. Protokol, ktorým sa vykonáva dohoda o partnerstve v odvetví rybolovu medzi 
Senegalskou republikou a Európskou úniou
PECH/9/02124

2019/0226M(NLE)

Spravodajkyňa:
Izaskun Bilbao Barandica (Renew) PR – PE646.919v01-00

AM – PE648.400v01-00
Gestorský výbor:

PECH

 prijatie návrhu správy

15. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely
PECH/9/03442

2020/1998(BUD)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Pierre Karleskind (Renew) PA – PE654.071v01-00

AM – PE657.146v01-00
Gestorský výbor:
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BUDG Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 prijatie návrhu stanoviska

Prípadne

16. Zmena nariadenia (EÚ) 2016/1139, pokiaľ ide o zavedenie obmedzení kapacít v 
prípade tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora, zber údajov a 
kontrolné opatrenia v Baltskom mori, a nariadenia (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o 
trvalé ukončenie rybolovných činností flotíl loviacich tresku škvrnitú vo 
východnej oblasti Baltského mora
PECH/9/01787
***I 2019/0246(COD) COM(2019)0564 – C9-0161/2019

Spravodajca:
Niclas Herbst (PPE)

Gestorský výbor:
PECH

 hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych 
rokovaní (v závislosti od dostupnosti predbežného prekladu)

* * *

17. Stanovenie rybolovných možností pre určité populácie rýb a skupiny populácií
rýb uplatniteľných v Baltskom mori na rok 2021 a zmena nariadenia (EÚ) 
2020/123, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti v iných vodách

PECH/9/04115
 výklad Komisie

18. Nový prístup k námornej stratégii v oblasti Atlantického oceánu – druhý akčný
plán pre Atlantický oceán

PECH/9/04116
 výklad Komisie

19. Oznámenia predsedníctva

Oznámenie záverečných hlasovaní

20. Rôzne otázky

21. Nasledujúce schôdze
 12. októbra 2020

* * *
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