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Europees Parlement

2019-2024

Commissie visserij

PECH(2020)1116_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 16 november 2020, 10.45 - 12.45 uur en 13.45 - 15.45 uur

Zaal: visioconferentie met deelname op afstand

16 november 2020, 10.45 - 10.50 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen
 12 oktober 2020 PV – PE659.096v01-00

3. Mededelingen van de voorzitter

***Stemming op afstand***

Opening van de stemming op afstand (gelijktijdig met de werkzaamheden van de 
commissie)

Stemmen is mogelijk van 10.45 tot 11.45 uur.

Alle leden die deelnemen aan de stemming, stemmen per e-mail aan de hand van gedrukte 
stembiljetten-stemlijsten.

4. Wijziging van Verordening (EU) 2019/833 van het Europees Parlement en de 
Raad van 20 mei 2019 tot vaststelling van instandhoudings- en 



PE660.173v03-00 2/3 OJ\1217816NL.rtf

NL

handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied 
van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische 
Oceaan
PECH/9/03131
***I 2020/0095(COD) COM(2020)0215 – C9-0157/2020

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

Bevoegd:
PECH

 Goedkeuring ontwerpverslag
 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

* * *

Met gesloten deuren

16 november 2020, 10.50 - 12.45 uur  (met gesloten deuren)

5. Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
PECH/9/01216
***I 2018/0210(COD) COM(2018)0390 – C8-0270/2018

Rapporteur:
Gabriel Mato (PPE)

Bevoegd:
PECH

Vergadering van de schaduwrapporteurs

* * *

16 november 2020, 13.45 - 15.45 uur

In aanwezigheid van de Commissie

6. Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES)
PECH/9/01136
 Presentatie van het ICES-advies op bijzonder verzoek, getiteld “Impacts of pulse 

trawling on the ecosystem and environment from the sole fishery in the North 
Sea”

7. Voorstel voor een verordening tot vaststelling van de beheers-, instandhoudings-
en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de 
Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 520/2007 van de Raad
PECH/9/03503
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***I 2020/0139(COD) COM(2020)0308 – C9-0203/2020

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

Bevoegd:
PECH

Adviezen:
ENVI Besluit: geen advies

 Besluit over de toepassing van de vereenvoudigde procedure zonder 
amendementen (art. 52, lid 1)

8. Brexit
PECH/9/04597
 Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

9. De gevolgen van COVID-19 voor de visserij en de aquacultuur: door de 
Commissie voor 2021 geplande maatregelen
PECH/9/04595
 Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

10. Mededelingen van de voorzitter

11. Rondvraag

12. Volgende vergaderingen
 2-3 december 2020
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