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Fiskeriudvalget

PECH(2020)1202_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Onsdag den 2. december 2020 kl. 9.00-12.00 og 13.45-15.45
Torsdag den 3. december 2020 kl. 9.00-12.00
Mødelokale: Videokonference med fjerndeltagelse
Den 2. december 2020 kl. 9.00-9.30  (for lukkede døre)
1.	Koordinatormøde
Med deltagelse af Kommissionen
Den 2. december 2020 kl. 9.30-12.00
2.	Vedtagelse af dagsorden
3.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	26.-27. oktober 2020	PV – PE660.117v01-00
4.	Meddelelser fra formanden
***Fjernafstemning***
Åbning af fjernafstemningsproceduren (parallelt med udvalgsmødet).
Afstemningen vil være åben fra kl. 9.30-11.00
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen, stemmer via EPVote-applikationen.
5.	Flere fisk i havene? Foranstaltninger til at fremme genopretning af fiskebestande over det maksimalt bæredygtige udbytte (MSY), herunder områder til genopretning af fiskebestande og beskyttede havområder
PECH/9/01971
	2019/2162(INI)	

Ordfører:

Caroline Roose (Verts/ALE)
PR – PE650.373v01-00
AM – PE657.286v01-00
Kor.udv.:

PECH


 
	Vedtagelse af ændringsforslag
* * *
6.	Konsekvenserne af stigningen i havvandstemperaturen for fiskebestande og fiskeri
PECH/9/01972
	2019/2163(INI)	

Ordfører:

Rosanna Conte (ID)
PR – PE660.174v01-00
DT – PE654.107v01-00
Kor.udv.:

PECH


 
	Behandling af udkast til betænkning
Fastsættelse af frist for ændringsforslag
7.	Indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering om forlængelse af protokollen om gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøerne
PECH/9/04257
***	2020/0275(NLE)	11262/2020 – C9-0368/2020

Ordfører:

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

PECH


Udtalelser:

DEVE
Afgørelse: ingen udtalelse


BUDG
Valérie Hayer (Renew)

 
	Behandling af udkast til betænkning
8.	Indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, der udløber den 15. november 2020
PECH/9/04273
***	2020/0274(NLE)	11260/2020 – C9-0372/2020

Ordfører:

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

PECH


Udtalelser:

DEVE
Afgørelse: ingen udtalelse


BUDG
Bogdan Rzońca (ECR)

 
	Behandling af udkast til betænkning
9.	Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA)
PECH/9/01214
	Drøftelse med Pascal Savouret, administrerende direktør, om arbejdsprogrammet for 2021
Den 2. december 2020 kl. 13.45-15.45
For lukkede døre
10.	Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
PECH/9/01216
***I	2018/0210(COD)	COM(2018)0390 – C8-0270/2018

Ordfører:

Gabriel Mato (PPE)

Kor.udv.:

PECH


 
Skyggeordføreres møde:
Den 3. december 2020 kl. 9.00-12.00
Med deltagelse af Kommissionen
11.	Meddelelser fra formanden
***Fjernafstemning***
Åbning af fjernafstemningsproceduren (parallelt med udvalgsmødet).
Afstemningen vil være åben fra kl. 9.00-10.00
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen, stemmer via EPVote-applikationen.
12.	Flere fisk i havene? Foranstaltninger til at fremme genopretning af fiskebestande over det maksimalt bæredygtige udbytte (MSY), herunder områder til genopretning af fiskebestande og beskyttede havområder
PECH/9/01971
	2019/2162(INI)	

Ordfører:

Caroline Roose (Verts/ALE)
PR – PE650.373v01-00
AM – PE657.286v01-00
Kor.udv.:

PECH


 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
13.	Indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Cookøernes regering om forlængelse af protokollen om gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøerne
PECH/9/04257
***	2020/0275(NLE)	11262/2020 – C9-0368/2020

Ordfører:

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

PECH


 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
14.	Indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, der udløber den 15. november 2020
PECH/9/04273
***	2020/0274(NLE)	11260/2020 – C9-0372/2020

Ordfører:

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

PECH


 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
* * *
15.	Indførelse af et dokumentationsprogram for fangster af almindelig tun (Thunnus thynnus) og om ophævelse af Rådets forordning (EU) nr. 640/2010
PECH/9/04509
***I	2020/0302(COD)	COM(2020)0670 – C9-0336/2020

Kor.udv.:

PECH


 
	Redegørelse ved Kommissionen
16.	Havvindmølleparkers og vedvarende energisystemers indvirkning på fiskerisektoren
PECH/9/01965
	2019/2158(INI)	

Ordfører:

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

PECH


Udtalelser:

ITRE
Morten Petersen (Renew)
PA – PE648.288v01-00
AM – PE654.067v01-00
 
	Behandling af arbejdsdokument
17.	Gennemførelse af målene for landingsforpligtelsen, jf. artikel 15 i den fælles fiskeripolitik
PECH/9/01993
	2019/2177(INI)	

Ordfører:

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

PECH


 
	Behandling af udkast til betænkning
Fastsættelse af frist for ændringsforslag
18.	Rapport om gennemførelsen og funktionen af forordning (EU) 2017/1004 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af en EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik - COM(2020)0664
PECH/9/04640
	Drøftelse med Kommissionens repræsentanter
19.	Diverse sager
20.	Næste møder

