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Evropski parlament

2019-2024

Odbor za ribištvo

PECH(2020)1116_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 16. novembra 2020, od 10.45 do 12.45 in od 13.45 do 15.45

Sejna soba: prek videokonference z udeležbo na daljavo

16. november 2020 od 10.45 do 10.50

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sprejetje zapisnikov s sej:
 12. oktober 2020 PV – PE659.096v01-00

3. Sporočila predsednika

*** Glasovanje na daljavo ***

Začetek glasovanja na daljavo (vzporedno s sejo odbora)

Glasovanje bo potekalo od 10.45 do 11.45.

Vsi poslanci, ki bodo glasovali, bodo prek e-pošte oddali natisnjeno glasovnico z 
glasovalnim seznamom.

4. Sprememba Uredbe (EU) 2019/833 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. 
maja 2019 o določitvi ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo na 
upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika
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PECH/9/03131
***I 2020/0095(COD) COM(2020)0215 – C9-0157/2020

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

Pristojni odbor:
PECH

 Sprejetje osnutka poročila
 Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

* * *

Brez navzočnosti javnosti

16. november 2020 od 10.50 do 12.45 (brez navzočnosti javnosti)

5. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
PECH/9/01216
***I 2018/0210(COD) COM(2018)0390 – C8-0270/2018

Poročevalec:
Gabriel Mato (PPE)

Pristojni odbor:
PECH

Sestanek poročevalcev v senci

* * *

16. november 2020 od 13.45 do 15.45

V prisotnosti Komisije

6. Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES)
PECH/9/01136
 Predstavitev Mednarodnega sveta za raziskovanje morja na posebno zahtevo o 

vplivih ribolova z vlečno mrežo z električnim tokom na ekosistem in okolje pri 
ribolovu morskega lista v Severnem morju

7. Predlog uredbe o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki 
se uporabljajo na območju Konvencije o krepitvi Medameriške komisije za 
tropske tune, in spremembi Uredbe Sveta (EU) št. 520/2007
PECH/9/03503
***I 2020/0139(COD) COM(2020)0308 – C9-0203/2020

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

Pristojni odbor:
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PECH
Mnenje:

ENVI Sklep: brez mnenja
 Odobritev uporabe poenostavljenega postopka brez sprememb (člen 52(1))

8. Brexit
PECH/9/04597
 Izmenjava mnenj s predstavniki Komisije

9. Posledice covida-19 za ribištvo in akvakulturo: ukrepi, ki jih je predvidela 
Komisija za leto 2021
PECH/9/04595
 Izmenjava mnenj s predstavniki Komisije

10. Sporočila predsednika

11. Razno

12. Naslednja seja
 2. in 3. december 2020
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