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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο

2019-2024

Επιτροπή Αλιείας

PECH(2020)1012_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συνεδρίαση

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020, από 13.45 έως 18.15

Αίθουσα: Altiero Spinelli 1G3 και τηλεδιάσκεψη

Παρουσία της Επιτροπής

12 Οκτωβρίου 2020, από 13.45 έως 15.15

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
 22 Σεπτεμβρίου 2020 PV – PE657.499v01-00

3. Ανακοινώσεις του προέδρου

***Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (παράλληλα με τις εργασίες της
επιτροπής)

Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 13.45 έως τις 14.45.

Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία (είτε με την παρουσία τους στην
αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως) θα ψηφίσουν μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένων ψηφοδελτίων - καταλόγων
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ψηφοφορίας.

4. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 όσον αφορά τη θέσπιση ορίων
αλιευτικής ικανότητας για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής, τη συλλογή
δεδομένων και τα μέτρα ελέγχου στη Βαλτική Θάλασσα και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 508/2014 όσον αφορά την οριστική παύση για τους στόλους που αλιεύουν
γάδο της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας
PECH/9/01787
***I 2019/0246(COD) COM(2019)0564 – C9-0161/2019

Εισηγητής:
Niclas Herbst (PPE)

Επί της ουσίας:
PECH

Γνωμοδοτήσεις:
EMPL Απόφαση: δεν θα συνταχθεί

γνωμοδότηση
REGI Απόφαση: δεν θα συνταχθεί

γνωμοδότηση

 Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές
διαπραγματεύσεις

5. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις
και την προστασία των ενδείξεων αυτών
PECH/9/04074

Εισηγητής:
Nuno Melo (PPE) PA – PE657.260v01-00

 Έγκριση των τροπολογιών

* * *

6. Εφαρμογή του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου της αλιείας της ΕΕ από τα
κράτη μέλη (2014-19)
PECH/9/04087
 Παρουσίαση από το Θεματικό Τμήμα Β

* * *

Κεκλεισμένων των θυρών

12 Οκτωβρίου 2020, από 15.15 έως 15.45  (κεκλεισμένων των θυρών)

7. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *
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Παρουσία της Επιτροπής

12 Οκτωβρίου 2020, από 16.45 έως 18.15

8. Ανακοινώσεις του προέδρου

***Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 16.45 έως τις 17.45.

Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (παράλληλα με τις εργασίες της
επιτροπής)

Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία (είτε με την παρουσία τους στην
αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως) θα ψηφίσουν μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένων ψηφοδελτίων - καταλόγων
ψηφοφορίας.

9. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις
και την προστασία των ενδείξεων αυτών
PECH/9/03099
*** 2020/0089(NLE) 08359/2020 – C9-0298/2020

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

Επί της ουσίας:
INTA Iuliu Winkler (PPE) PR – PE654.105v01-00

 Έγκριση του σχεδίου σύστασης (έγκριση)

10. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις
και την προστασία των ενδείξεων αυτών
PECH/9/04074

Εισηγητής:
Nuno Melo (PPE) PA – PE657.260v01-00

 Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης

11. Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit
PECH/9/04075
 Ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Επιτροπής

12. Σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ σχετικά με την παράταση του
πρωτοκόλλου για την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της
βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των
Νήσων Κουκ
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PECH/9/04257
*** 2020/0275(NLE) COM(2020)0589

Επί της ουσίας:
PECH

Γνωμοδοτήσεις:
DEVE
BUDG

 Ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Επιτροπής

13. Σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας σχετικά
με την παράταση του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών
δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία
σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, το οποίο λήγει στις 15 Νοεμβρίου
2019
PECH/9/04273
*** 2020/0274(NLE) COM(2020)0588

Επί της ουσίας:
PECH

Γνωμοδοτήσεις:
DEVE
BUDG

 Ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Επιτροπής

14. Διάφορα

15. Προσεχείς συνεδριάσεις
 26 Οκτωβρίου 2020, από 16.45 έως 18.45
 27 Οκτωβρίου 2020, από 9.00 έως 11.00 και από 13.45 έως 15.45

* * *


	1214811EL.rtf

