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Žuvininkystės komitetas

PECH(2020)1012_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. spalio 12 d., pirmadienis, 13.45–18.15 val.
Salė: Altiero Spinelli (1G3) ir vaizdo konferencija
Dalyvauja Komisijos atstovai
2020 m. spalio 12 d. 13.45–15.15 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2020 m. rugsėjo 22 d.	PV – PE657.499v01-00

3.	Pirmininko pranešimai
*** Nuotolinio balsavimo procedūra ***
Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia (vykstant komiteto procedūrai)
Balsavimas vyks nuo 13.45 val. iki 14.45 val.
Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos e. paštu, naudodamiesi spausdintiniais balsavimo biuleteniais (balsavimo sąrašais).
4.	Reglamento (ES) 2016/1139 dalinis keitimas dėl rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos pajėgumų apribojimo, duomenų rinkimo ir kontrolės priemonių įvedimo Baltijos jūroje ir Reglamentas (ES) 508/2014, kiek tai susiję su rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos laivų veiklos nutraukimu visam laikui
PECH/9/01787
***I	2019/0246(COD)	COM(2019)0564 – C9-0161/2019

Pranešėjas:

Niclas Herbst (PPE)

Atsakingas komitetas:

PECH


Nuomonę teikiantys komitetai:

EMPL
Sprendimas: nuomonės neteikti


REGI
Sprendimas: nuomonės neteikti

 
	Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

5.	Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos
PECH/9/04074

Pranešėjas:

Nuno Melo (PPE)
PA – PE657.260v01-00
 
	Pakeitimų priėmimas

* * *
6.	Dabartinės ES žuvininkystės kontrolės sistemos įgyvendinimas valstybėse narėse
PECH/9/04087
	B teminio skyriaus atstovo pranešimas

* * *
Uždaras
2020 m. spalio 12 d. 15.15–15.45 val. (uždaras)
7.	Koordinatorių posėdis
* * *
Dalyvauja Komisijos atstovai
2020 m. spalio 12 d. 16.45–18.15 val.
8.	Pirmininko pranešimai
*** Nuotolinio balsavimo procedūra ***
Balsavimas vyks nuo 16.45 val. iki 17.45 val.
Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia (vykstant komiteto procedūrai)
Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos e. paštu, naudodamiesi spausdintiniais balsavimo biuleteniais (balsavimo sąrašais).
9.	Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos
PECH/9/03099
***	2020/0089(NLE)	08359/2020 – C9-0298/2020

Nuomonės referentas:

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

INTA
Iuliu Winkler (PPE)
PR – PE654.105v01-00
 
	Rekomendacijos projekto tvirtinimas (pritarimas)

10.	Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos
PECH/9/04074

Pranešėjas:

Nuno Melo (PPE)
PA – PE657.260v01-00
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas

11.	Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas
PECH/9/04075
	Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovais

12.	Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo galiojimas, sudarymas
PECH/9/04257
***	2020/0275(NLE)	COM(2020)0589

Atsakingas komitetas:

PECH


Nuomonę teikiantys komitetai:

DEVE



BUDG


 
	Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovais

13.	Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas 2020 m. lapkričio 15 d. baigsiančio galioti Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimas, sudarymas
PECH/9/04273
***	2020/0274(NLE)	COM(2020)0588

Atsakingas komitetas:

PECH


Nuomonę teikiantys komitetai:

DEVE



BUDG


 
	Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovais

14.	Kiti klausimai
15.	Kiti posėdžiai
	2020 m. spalio 26 d. 16.45–18.45 val.

2020 m. spalio 27 d. 9.00–11.00 val. ir 13.45–15.45 val.
* * *

