OJ\1217816EL.rtf	PE660.173v03-00
EL	Eνωμένη στην πολυμορφία	EL
PE660.173v03-00	 /1 	OJ\1217816EL.rtf
EL
OJ\1217816EL.rtf	 /1 	PE660.173v03-00
	EL

Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο
2019-2024
file_0.png




Επιτροπή Αλιείας

PECH(2020)1116_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020, από τις 10.45 έως τις 12.45 και από τις 13.45 έως τις 15.45
Αίθουσα: τηλεδιάσκεψη με εξ αποστάσεως συμμετοχή
16 Νοεμβρίου 2020, από τις 10.45 έως τις 10.50
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	12 Οκτωβρίου 2020	PV – PE659.096v01-00
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου
*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής)
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 10.45 έως τις 11.45.
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία θα ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένων ψηφοδελτίων - καταλόγων ψηφοφορίας.
4.	Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/833 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019, για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού
PECH/9/03131
***I	2020/0095(COD)	COM(2020)0215 – C9-0157/2020

Εισηγήτρια:

Isabel Carvalhais (S&D)
PR – PE657.419v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
* * *
Κεκλεισμένων των θυρών
16 Νοεμβρίου 2020, από τις 10.50 έως τις 12.45 (κεκλεισμένων των θυρών)
5.	Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
PECH/9/01216
***I	2018/0210(COD)	COM(2018)0390 – C8-0270/2018

Εισηγητής:

Gabriel Mato (PPE)

Επί της ουσίας:

PECH


 
Συνεδρίαση σκιωδών εισηγητών
* * *
16 Νοεμβρίου 2020, από τις 13.45 έως τις 15.45
Παρουσία της Επιτροπής
6.	Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES)
PECH/9/01136
	Παρουσίαση της, κατόπιν ειδικού αιτήματος, γνωμοδότησης του ICES με τίτλο «Impacts of pulse trawling on the ecosystem and environment from the sole fishery in the North Sea» (Επιπτώσεις της αλιείας με τράτα με ηλεκτρικό ρεύμα στο οικοσύστημα: η περίπτωση της αλιείας γλώσσας στη Βόρεια Θάλασσα)
7.	Πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Παναμερικανικής Επιτροπής Τροπικού Τόνου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου
PECH/9/03503
***I	2020/0139(COD)	COM(2020)0308 – C9-0203/2020

Εισηγητής:

João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE658.886v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδοτήσεις:

ENVI
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Έγκριση της εφαρμογής της απλοποιημένης διαδικασίας χωρίς τροποποίηση (άρθρο 52 παράγραφος 1)
8.	Μπρέξιτ
PECH/9/04597
	Ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Επιτροπής
9.	Επιπτώσεις της COVID-19 στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια: Μέτρα που προβλέπονται από την Επιτροπή για το 2021
PECH/9/04595
	Ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Επιτροπής
10.	Ανακοινώσεις του προέδρου
11.	Διάφορα
12.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	2-3 Δεκεμβρίου 2020

