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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по рибно стопанство

PECH(2020)1202_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 2 декември 2020 г., 9.00–12.00 ч. и 13.45–15.45 ч.

Четвъртък, 3 декември 2020 г., 9.00–12.00 ч.

Зала: Видеоконференция с дистанционно участие

2 декември 2020 г., 9.00–9.30 ч.  (при закрити врати)

1. Заседание на координаторите

В присъствието на Комисията

2 декември 2020 г., 9.30–12.00 ч.

2. Приемане на дневния ред

3. Одобрение на протоколите от заседанията:
 26-27 октомври 2020 г. PV – PE660.117v01-00

4. Съобщения на председателя

*** Процедура за дистанционно гласуване ***

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (успоредно с дейности на
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комисията).

Гласуването ще се проведе от 9.30 ч. до 11.00 ч.

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването, ще гласуват чрез приложението
EPVote.

5. Повече риба в морето? Мерки за насърчаване на възстановяването на
рибните запаси над нивото на максимално устойчивия улов (МУУ), 
включително зони за възстановяване на рибните запаси и защитени морски
зони
PECH/9/01971

2019/2162(INI)

Докладчик:
Каролин Роз (Verts/ALE) PR – PE650.373v01-00

AM – PE657.286v01-00
Водеща:

PECH

 Приемане на измененията

* * *

6. Последици за рибните запаси и риболова, свързани с повишаването на
температурата на морската вода
PECH/9/01972

2019/2163(INI)

Докладчик:
Розана Конте (ID) PR – PE660.174v01-00

DT – PE654.107v01-00
Водеща:

PECH

 Разглеждане на проекта на доклад
 Определяне на краен срок за внасяне на измененията

7. Сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между
Европейския съюз и правителството на островите Кук относно удължаване
на действието на Протокола за прилагане на Споразумението за
партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския
съюз и правителството на островите Кук
PECH/9/04257
*** 2020/0275(NLE) 11262/2020 – C9-0368/2020

Докладчик:
Франсоа-Ксавие Белами (PPE) PR – PE659.080v01-00

Водеща:
PECH

Подпомагащи:
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DEVE Решение: без становище
BUDG Валери Айе (Renew)

 Разглеждане на проекта на доклад

8. Сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между
Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно
удължаването на изтичащия на 15 ноември 2020 г. срок на действие на
Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото
участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на
рибарството между Европейската общност и Ислямска република
Мавритания
PECH/9/04273
*** 2020/0274(NLE) 11260/2020 – C9-0372/2020

Докладчик:
Ани Схрейер-Пирик (PPE) PR – PE660.079v01-00

Водеща:
PECH

Подпомагащи:
DEVE Решение: без становище
BUDG Богдан Жонца (ECR)

 Разглеждане на проекта на доклад

9. Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)
PECH/9/01214
 Размяна на мнения с Паскал Савуре, изпълнителен директор, относно

работната програма за 2021 г.

2 декември 2020 г., 13.45–15.45 ч.

При закрити врати

10. 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

3 декември 2020 г., 9.00–12.00 ч.

В присъствието на Комисията
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11. Съобщения на председателя

*** Процедура за дистанционно гласуване ***

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване (успоредно с дейности на
комисията).

Гласуването ще се проведе от 9.00 ч. до 10.00 ч.

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването, ще гласуват чрез приложението
EPVote.

12. Повече риба в морето? Мерки за насърчаване на възстановяването на
рибните запаси над нивото на максимално устойчивия улов (МУУ), 
включително зони за възстановяване на рибните запаси и защитени морски
зони
PECH/9/01971

2019/2162(INI)

Докладчик:
Каролин Роз (Verts/ALE) PR – PE650.373v01-00

AM – PE657.286v01-00
Водеща:

PECH

 Приемане на проекта на доклад

13. Сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между
Европейския съюз и правителството на островите Кук относно удължаване
на действието на Протокола за прилагане на Споразумението за
партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския
съюз и правителството на островите Кук
PECH/9/04257
*** 2020/0275(NLE) 11262/2020 – C9-0368/2020

Докладчик:
Франсоа-Ксавие Белами (PPE) PR – PE659.080v01-00

Водеща:
PECH

 Приемане на проекта на доклад

14. Сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между
Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно
удължаването на изтичащия на 15 ноември 2020 г. срок на действие на
Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото
участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на
рибарството между Европейската общност и Ислямска република
Мавритания
PECH/9/04273
*** 2020/0274(NLE) 11260/2020 – C9-0372/2020
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Докладчик:
Ани Схрейер-Пирик (PPE) PR – PE660.079v01-00

Водеща:
PECH

 Приемане на проекта на доклад

* * *

15. Установяване на програма за документиране на улова на червен тон
(Thunnus thynnus) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 640/2010
PECH/9/04509
***I 2020/0302(COD) COM(2020)0670 – C9-0336/2020

Водеща:
PECH

 Изложение на Комисията

16. Въздействие на ветроенергийните паркове в морето и на други системи за
енергия от възобновяеми източници върху риболовния сектор
PECH/9/01965

2019/2158(INI)

Докладчик:
Петер ван Дален (PPE) DT – PE660.212v01-00

Водеща:
PECH

Подпомагащи:
ITRE Мортен Петерсен (Renew) PA – PE648.288v01-00

AM – PE654.067v01-00

 Разглеждане на работния документ

17. Гарантиране на целите във връзка със задължението за разтоварване на
сушата съгласно член 15 от общата политика в областта на рибарството
PECH/9/01993

2019/2177(INI)

Докладчик:
Сьорен Гаде (Renew) PR – PE659.055v01-00

Водеща:
PECH

 Разглеждане на проекта на доклад
 Определяне на краен срок за внасяне на измененията

18. Доклад на Комисията за изпълнението и действието на Регламент (ЕС) 
2017/1004 за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и
използване на данни в сектора на рибарството и за подкрепа при
изготвянето на научни становища във връзка с общата политика в
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областта на рибарството – COM(2020) 664
PECH/9/04640
 Размяна на мнения с представителите на Комисията

19. Разни въпроси

20. Следващи заседания
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