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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament

2019-2024

Výbor pro rybolov

PECH(2020)1202_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 2. prosince 2020, 9:00–12:00 a 13:45–15:45

Čtvrtek 3. prosince 2020, 9:00–12:00

Místnost: videokonference s distanční účastí

2. prosince 2020, 9:00–9:30  (neveřejná)

1. Schůze koordinátorů

Za přítomnosti Komise

2. prosince 2020, 9:30–12:00

2. Přijetí pořadu jednání

3. Schválení zápisů ze schůzí:
 26.–27. října 2020 PV – PE660.117v01-00

4. Sdělení předsedy

***Distanční hlasování***

Zahájení distančního hlasování (souběžně s jednáním výboru).
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Hlasování bude probíhat od 9:30 do 11:00.

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, budou hlasovat pomocí aplikace EPVote.

5. Více ryb v mořích? Opatření na podporu obnovy rybích populací nad úrovně
maximálního udržitelného výnosu (MSY), včetně oblastí na obnovu rybích 
populací a chráněných mořských oblastí
PECH/9/01971

2019/2162(INI)

Zpravodajka:
Caroline Roose (Verts/ALE) PR – PE650.373v01-00

AM – PE657.286v01-00
Příslušný výbor:

PECH

 přijetí pozměňovacích návrhů

* * *

6. Důsledky stoupajících teplot mořské vody pro rybí populace a rybolov
PECH/9/01972

2019/2163(INI)

Zpravodajka:
Rosanna Conte (ID) PR – PE660.174v01-00

DT – PE654.107v01-00
Příslušný výbor:

PECH

 projednání návrhu zprávy
 stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů

7. Uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a vládou 
Cookových ostrovů o prodloužení platnosti protokolu o provádění Dohody mezi 
Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného 
rybolovu
PECH/9/04257
*** 2020/0275(NLE) 11262/2020 – C9-0368/2020

Zpravodaj:
François-Xavier Bellamy (PPE) PR – PE659.080v01-00

Příslušný výbor:
PECH

Stanoviska:
DEVE rozhodnutí: bez stanoviska
BUDG Valérie Hayer (Renew)

 projednání návrhu zprávy

8. Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou 
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republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva 
a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a 
Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož
platnost končí dne 15. listopadu 2020
PECH/9/04273
*** 2020/0274(NLE) 11260/2020 – C9-0372/2020

Zpravodajka:
Annie Schreijer-Pierik (PPE) PR – PE660.079v01-00

Příslušný výbor:
PECH

Stanoviska:
DEVE rozhodnutí: bez stanoviska
BUDG Bogdan Rzońca (ECR)

 projednání návrhu zprávy

9. Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
PECH/9/01214
 výměna názorů s výkonným ředitelem Pascalem Savouretem o pracovním 

programu na rok 2021

2. prosince 2020, 13:45–15:45

Neveřejná schůze

10. Evropský námořní a rybářský fond
PECH/9/01216
***I 2018/0210(COD) COM(2018)0390 – C8-0270/2018

Zpravodaj:
Gabriel Mato (PPE)

Příslušný výbor:
PECH

Schůze stínových zpravodajů

3. prosince 2020, 9:00–12:00

Za přítomnosti Komise

11. Sdělení předsedy

***Distanční hlasování***

Zahájení distančního hlasování (souběžně s jednáním výboru).

Hlasování bude probíhat od 9:00 do 10:00.
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Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, budou hlasovat pomocí aplikace EPVote.

12. Více ryb v mořích? Opatření na podporu obnovy rybích populací nad úrovně
maximálního udržitelného výnosu (MSY), včetně oblastí na obnovu rybích 
populací a chráněných mořských oblastí
PECH/9/01971

2019/2162(INI)

Zpravodajka:
Caroline Roose (Verts/ALE) PR – PE650.373v01-00

AM – PE657.286v01-00
Příslušný výbor:

PECH

 přijetí návrhu zprávy

13. Uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a vládou 
Cookových ostrovů o prodloužení platnosti protokolu o provádění Dohody mezi 
Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného 
rybolovu
PECH/9/04257
*** 2020/0275(NLE) 11262/2020 – C9-0368/2020

Zpravodaj:
François-Xavier Bellamy (PPE) PR – PE659.080v01-00

Příslušný výbor:
PECH

 přijetí návrhu zprávy

14. Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou 
republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva 
a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a 
Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož
platnost končí dne 15. listopadu 2020
PECH/9/04273
*** 2020/0274(NLE) 11260/2020 – C9-0372/2020

Zpravodajka:
Annie Schreijer-Pierik (PPE) PR – PE660.079v01-00

Příslušný výbor:
PECH

 přijetí návrhu zprávy

* * *

15. Vytvoření programu dokumentace úlovků tuňáka obecného (Thunnus thynnus) a 
zrušení nařízení Rady (EU) č. 640/2010
PECH/9/04509
***I 2020/0302(COD) COM(2020)0670 – C9-0336/2020
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Příslušný výbor:
PECH

 vystoupení Komise

16. Dopad mořských větrných elektráren a ostatních systémů výroby energie z 
obnovitelných zdrojů na odvětví rybolovu
PECH/9/01965

2019/2158(INI)

Zpravodaj:
Peter van Dalen (PPE) DT – PE660.212v01-00

Příslušný výbor:
PECH

Stanoviska:
ITRE Morten Petersen (Renew) PA – PE648.288v01-00

AM – PE654.067v01-00

 projednání pracovního dokumentu

17. Plnění cílů povinnosti vykládky podle článku 15 Společné rybářské politiky
PECH/9/01993

2019/2177(INI)

Zpravodaj:
Søren Gade (Renew) PR – PE659.055v01-00

Příslušný výbor:
PECH

 projednání návrhu zprávy
 stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů

18. Zpráva Komise o provádění a fungování nařízení (EU) 2017/1004 o vytvoření
rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a 
pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku –
COM(2020)664
PECH/9/04640
 výměna názorů se zástupci Komise

19. Různé

20. Příští schůze
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