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Комисия по рибно стопанство

PECH(2020)1116_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 16 ноември 2020 г., 10.45–12.45 ч. и 13.45–15.45 ч.
Зала: Видеоконференция с дистанционно участие
16 ноември 2020 г., 10.45–10.50 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	12 октомври 2020 г.	PV – PE659.096v01-00

3.	Съобщения на председателя
***Процедура за дистанционно гласуване***
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (успоредно с дейностите на комисията).
Гласуването ще бъде отворено от 10.45 ч. до 11.45 ч.
Всички членове на ЕП, участващи в гласуването, ще гласуват по електронната поща, като използват отпечатани бюлетини със списъци за гласуване.
4.	Изменение на Регламент (ЕС) 2019/833 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за установяване на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан
PECH/9/03131
***I	2020/0095(COD)	COM(2020)0215 – C9-0157/2020

Докладчик:

Изабел Карваляйш (S&D)
PR – PE657.419v01-00
Водеща:

PECH


 
	Приемане на проекта на доклад
	Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

* * *
При закрити врати
16 ноември 2020 г., 10.50–12.45 ч. (при закрити врати)
5.	Европейски фонд за морско дело и рибарство
PECH/9/01216
***I	2018/0210(COD)	COM(2018)0390 – C8-0270/2018

Докладчик:

Габриел Мато (PPE)

Водеща:

PECH


 
Заседание на докладчиците в сянка
* * *
16 ноември 2020 г., 13.45–15.45 ч.
В присъствието на Комисията
6.	Международен съвет за изследване на морето (ICES)
PECH/9/01136
	Представяне на становище на Международния съвет за изследване на морето (ICES) по специално искане „Въздействие на риболова на морски език с импулсен трал върху екосистемата и околната среда в Северно море“

7.	Предложение за регламент за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията за укрепване на Междуамериканската комисия за тропическа риба тон, и за изменение на Регламент (ЕС) № 520/2007 на Съвета
PECH/9/03503
***I	2020/0139(COD)	COM(2020)0308 – C9-0203/2020

Докладчик:

Жуан Ферейра (GUE/NGL)
PR – PE658.886v01-00
Водеща:

PECH


Подпомагаща:

ENVI
Решение: без становище

 
	Одобряване на прилагането на опростената процедура без изменения (член 52, параграф 1)

8.	Брексит
PECH/9/04597
	Размяна на мнения с представителите на Комисията

9.	Въздействието на COVID-19 върху рибарството и аквакултурите: мерки, предвидени от Комисията за 2021 г.
PECH/9/04595
	Размяна на мнения с представителите на Комисията

10.	Съобщения на председателя
11.	Разни въпроси
12.	Следващи заседания
	2-3 декември 2020 г.


