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Fiskeriudvalget

PECH(2020)1012_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 12. oktober 2020 kl. 13.45-18.15
Mødelokale: Altiero Spinelli (1G3) og videokonference
Med deltagelse af Kommissionen
Den 12. oktober 2020 kl. 13.45-15.15
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	22. september 2020	PV – PE657.499v01-00
3.	Meddelelser fra formanden
*** Fjernafstemning ***
Åbning af fjernafstemningsproceduren (parallelt med udvalgsmødet)
Afstemningen vil være åben fra kl. 13.45 til 14.45
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.	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


Udtalelser:

EMPL
Afgørelse: ingen udtalelse


REGI
Afgørelse: ingen udtalelse

 
	Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger
5.	Aftale mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser
PECH/9/04074

Ordfører:

Nuno Melo (PPE)
PA – PE657.260v01-00
 
	Vedtagelse af ændringsforslag
* * *
6.	Medlemsstaternes gennemførelse af den nuværende EU-fiskerikontrolordning (2014-2019)
PECH/9/04087
	Præsentation ved Temaafdeling B
* * *
For lukkede døre
Den 12. oktober 2020 kl. 15.15-15.45  (for lukkede døre)
7.	Koordinatormøde
* * *
Med deltagelse af Kommissionen
Den 12. oktober 2020 kl. 16.45-18.15
8.	Meddelelser fra formanden
*** Fjernafstemning ***
Afstemningen vil være åben fra kl. 16.45 til 17.45
Åbning af fjernafstemningsproceduren (parallelt med udvalgsmødet)
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.
9.	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
 
	Vedtagelse af udkast til henstilling (godkendelse)
10.	Aftale mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser
PECH/9/04074

Ordfører:

Nuno Melo (PPE)
PA – PE657.260v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
11.	Brexittilpasningsreserve
PECH/9/04075
	Drøftelse med Kommissionens repræsentanter
12.	Indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering om forlængelse af protokollen om gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøerne
PECH/9/04257
***	2020/0275(NLE)	COM(2020)0589

Kor.udv.:

PECH


Udtalelser:

DEVE



BUDG


 
	Drøftelse med Kommissionens repræsentanter
13.	Indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, der udløber den 15. november 2020
PECH/9/04273
***	2020/0274(NLE)	COM(2020)0588

Kor.udv.:

PECH


Udtalelser:

DEVE



BUDG


 
	Drøftelse med Kommissionens repræsentanter
14.	Diverse sager
15.	Næste møder
	den 26. oktober 2020 kl. 16.45-18.45
den 27. oktober 2020 kl. 9.00-11.00 og 13.45-15.45
* * *

