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Commissie visserij

PECH(2020)1012_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 12 oktober 2020, 13.45 - 18.15 uur
Zaal: Altiero Spinelli (1G3) en videoconferentie
In aanwezigheid van de Commissie
12 oktober 2020, 13.45 - 15.15 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	22 september 2020	PV – PE657.499v01-00
3.	Mededelingen van de voorzitter
*** Stemprocedure op afstand ***
Opening van de stemming op afstand (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie).
Er kan worden gestemd van 13.45 tot 14.45 uur.
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.	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


Adviezen:

EMPL
Besluit: geen advies


REGI
Besluit: geen advies

 
	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
5.	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)
PA – PE657.260v01-00
 
	Goedkeuring amendementen
* * *
6.	Tenuitvoerlegging door de lidstaten van het huidige EU-systeem voor visserijcontroles (2014-2019)
PECH/9/04087
	Presentatie door beleidsondersteunende afdeling B
* * *
Met gesloten deuren
12 oktober 2020, 15.15 - 15.45 uur  (met gesloten deuren)
7.	Coördinatorenvergadering
* * *
In aanwezigheid van de Commissie
12 oktober 2020, 16.45 - 18.15 uur
8.	Mededelingen van de voorzitter
*** Stemprocedure op afstand ***
Er kan worden gestemd van 16.45 tot 17.45 uur.
Opening van de stemming op afstand (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie).
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.
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/9/03099
***	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
 
	Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)
10.	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)
PA – PE657.260v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
11.	Brexitaanpassingsreserve
PECH/9/04075
	Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie
12.	Sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden betreffende een verlenging van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden
PECH/9/04257
***	2020/0275(NLE)	COM(2020)0589

Bevoegd:

PECH


Adviezen:

DEVE



BUDG


 
	Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie
13.	Sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2020 afloopt
PECH/9/04273
***	2020/0274(NLE)	COM(2020)0588

Bevoegd:

PECH


Adviezen:

DEVE



BUDG


 
	Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie
14.	Rondvraag
15.	Volgende vergaderingen
	26 oktober 2020, 16.45 - 18.45 uur
27 oktober 2020, 9.00 - 11.00 uur en 13.45 - 15.45 uur
* * *

