OJ\1214811SK.rtf	PE658.811v01-00
SK	Zjednotení v rozmanitosti	SK
PE658.811v01-00	 /1 	OJ\1214811SK.rtf
SK
OJ\1214811SK.rtf	 /1 	PE658.811v01-00
	SK

Európsky parlament
2019-2024
file_0.png




Výbor pre rybárstvo

PECH(2020)1012_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 12. októbra 2020 od 13.45 do 18.15 h
Miestnosť: Altiero Spinelli (1G3) a videokonferencia
Za prítomnosti Komisie
12. októbra 2020 od 13.45 do 15.15 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	22. septembra 2020	PV – PE657.499v01-00
3.	Oznámenia predsedníctva
*** Hlasovanie na diaľku ***
Začiatok hlasovania na diaľku (súbežne s konaním vo výbore)
Hlasovať bude možné od 13.45 do 14.45 h.
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní v zasadacej miestnosti alebo na diaľku, zašlú svoje hlasy e-mailom, pričom použijú vytlačené hlasovacie zoznamy.
4.	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


Výbory požiadané o stanovisko:

EMPL
Rozhodnutie: bez stanoviska


REGI
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
5.	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)
PA – PE657.260v01-00
 
	prijatie pozmeňujúcich návrhov
* * *
6.	Vykonávanie súčasného systému EÚ na kontrolu rybárstva zo strany členských štátov (2014 – 2019)
PECH/9/04087
	výklad tematickej sekcie B
* * *
Za zatvorenými dverami
12. októbra 2020 od 15.15 do 15.45 h  (za zatvorenými dverami)
7.	Schôdza koordinátorov
* * *
Za prítomnosti Komisie
12. októbra 2020 od 16.45 do 18.15 h
8.	Oznámenia predsedníctva
*** Hlasovanie na diaľku ***
Hlasovať bude možné od 16.45 do 17.45 h.
Začiatok hlasovania na diaľku (súbežne s konaním vo výbore)
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní v zasadacej miestnosti alebo na diaľku, zašlú svoje hlasy e-mailom, pričom použijú vytlačené hlasovacie zoznamy.
9.	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
 
	prijatie návrhu odporúčania (súhlas)
10.	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)
PA – PE657.260v01-00
 
	prijatie návrhu stanoviska
11.	Pobrexitová adaptačná rezerva
PECH/9/04075
	Výmena názorov so zástupcami Komisie
12.	Uzavretie dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov
PECH/9/04257
***	2020/0275(NLE)	COM(2020)0589

Gestorský výbor:

PECH


Výbory požiadané o stanovisko:

DEVE



BUDG


 
	Výmena názorov so zástupcami Komisie
13.	Uzavretie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2020
PECH/9/04273
***	2020/0274(NLE)	COM(2020)0588

Gestorský výbor:

PECH


Výbory požiadané o stanovisko:

DEVE



BUDG


 
	Výmena názorov so zástupcami Komisie
14.	Rôzne otázky
15.	Nasledujúce schôdze
	26. októbra 2020 od 16.45 do 18.45 h
27. októbra 2020 od 9.00 do 11.00 h a od 13.45 do 15.45 h
* * *

