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Odbor za ribištvo

PECH(2020)1012_1
OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Seja
v ponedeljek, 12. oktobra 2020, od 13.45 do 18.15
Sejna soba: Altiero Spinelli 1G3 in prek videokonference
V prisotnosti Komisije
12. oktober 2020 od 13.45 do 15.15
1.	Sprejetje dnevnega reda
2.	Sprejetje zapisnikov s sej:
	22. september 2020	PV – PE657.499v01-00

3.	Sporočila predsednika
*** Glasovanje na daljavo ***
Začetek glasovanja na daljavo (vzporedno s sejo odbora)
Glasovanje bo potekalo od 13.45 do 14.45
Vsi poslanci, ki bodo glasovali bodisi v sejni sobi odbora bodisi na daljavo, bodo oddali natisnjeno glasovnico z glasovalnim seznamom, ki jo bodo poslali po elektronski pošti.
4.	Sprememba Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z uvedbo omejitev zmogljivosti za trsko iz vzhodnega Baltskega morja, zbiranjem podatkov in nadzornimi ukrepi v Baltskem morju ter Uredbe (EU) št. 508/2014 v zvezi s trajnim prenehanjem ribolovnih dejavnosti flor, ki lovijo trsko v vzhodnem Baltskem morju
PECH/9/01787
***I	2019/0246(COD)	COM(2019)0564 – C9-0161/2019

Poročevalec:

Niclas Herbst (PPE)

Pristojni odbor:

PECH


Mnenje:

EMPL
Sklep: brez mnenja


REGI
Sklep: brez mnenja

 
	Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

5.	Sporazum med Evropsko unijo in Vlado Ljudske republike Kitajske o sodelovanju na področju geografskih označb in njihovi zaščiti
PECH/9/04074

Poročevalec:

Nuno Melo (PPE)
PA – PE657.260v01-00
 
	Sprejetje predlogov sprememb

* * *
6.	Izvajanje sedanjega sistema EU za nadzor ribištva s strani držav članic v obdobju 2014–2019
PECH/9/04087
	Predstavitev tematskega sektorja B

* * *
Brez navzočnosti javnosti
12. oktober 2020 od 15.15 do 15.45  (brez navzočnosti javnosti)
7.	Sestanek koordinatorjev
* * *
V prisotnosti Komisije
12. oktober 2020 od 16.45 do 18.15
8.	Sporočila predsednika
*** Glasovanje na daljavo ***
Glasovanje bo potekalo od 16.45 do 17.45
Začetek glasovanja na daljavo (vzporedno s sejo odbora)
Vsi poslanci, ki bodo glasovali bodisi v sejni sobi odbora bodisi na daljavo, bodo oddali natisnjeno glasovnico z glasovalnim seznamom, ki jo bodo poslali po elektronski pošti.
9.	Sporazum med Evropsko unijo in Vlado Ljudske republike Kitajske o sodelovanju na področju geografskih označb in njihovi zaščiti
PECH/9/03099
***	2020/0089(NLE)	08359/2020 – C9-0298/2020

Pripravljavec mnenja:

Nuno Melo (PPE)
PA – PE657.257v01-00
Pristojni odbor:

INTA
Iuliu Winkler (PPE)
PR – PE654.105v01-00
 
	Sprejetje osnutka priporočila (odobritev)

10.	Sporazum med Evropsko unijo in Vlado Ljudske republike Kitajske o sodelovanju na področju geografskih označb in njihovi zaščiti
PECH/9/04074

Poročevalec:

Nuno Melo (PPE)
PA – PE657.260v01-00
 
	Sprejetje osnutka mnenja

11.	Rezerva za prilagoditev na brexit
PECH/9/04075
	Izmenjava mnenj s predstavniki Komisije

12.	Sklenitev Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov o podaljšanju Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov
PECH/9/04257
***	2020/0275(NLE)	COM(2020)0589

Pristojni odbor:

PECH


Mnenje:

DEVE



BUDG


 
	Izmenjava mnenj s predstavniki Komisije

13.	Sklenitev Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o podaljšanju Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki preneha veljati 15. novembra 2020
PECH/9/04273
***	2020/0274(NLE)	COM(2020)0588

Pristojni odbor:

PECH


Mnenje:

DEVE



BUDG


 
	Izmenjava mnenj s predstavniki Komisije

14.	Razno
15.	Naslednja seja
	26. oktober 2020, od 16.45 do 18.45

27. oktober 2020, od 9.00 do 11.00 in od 13.45 do 15.45
* * *

