OJ\1218965EL.rtf	PE660.446v01-00
EL	Eνωμένη στην πολυμορφία	EL
PE660.446v01-00	 /1 	OJ\1218965EL.rtf
EL
OJ\1218965EL.rtf	 /1 	PE660.446v01-00
	EL

Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο
2019-2024
file_0.png




Επιτροπή Αλιείας

PECH(2020)1202_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020, από 9.00 έως 12.00 και από 13.45 έως 15.45
Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020, από 9.00 έως 12.00
Αίθουσα: τηλεδιάσκεψη με εξ αποστάσεως συμμετοχή
2 Δεκεμβρίου 2020, από 9.00 έως 9.30  (κεκλεισμένων των θυρών)
1.	Συνεδρίαση των συντονιστών
Παρουσία της Επιτροπής
2 Δεκεμβρίου 2020, από 9.30 έως 12.00
2.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	26-27 Οκτωβρίου 2020	PV – PE660.117v01-00
4.	Ανακοινώσεις του προέδρου
*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής).
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 09.30 έως τις 11.00.
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία θα ψηφίσουν μέσω της εφαρμογής EPVote.
5.	Περισσότερα ψάρια στις θάλασσες; Μέτρα για την προώθηση της αποκατάστασης των αποθεμάτων πάνω από τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ), συμπεριλαμβανομένων περιοχών αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων και προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών
PECH/9/01971
	2019/2162(INI)	

Εισηγήτρια:

Caroline Roose (Verts/ALE)
PR – PE650.373v01-00
AM – PE657.286v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


 
	Έγκριση των τροπολογιών
* * *
6.	Συνέπειες για τα ιχθυαποθέματα και την αλιεία που σχετίζονται με την άνοδο της θερμοκρασίας της θάλασσας
PECH/9/01972
	2019/2163(INI)	

Εισηγήτρια:

Rosanna Conte (ID)
PR – PE660.174v01-00
DT – PE654.107v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
7.	Σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου για την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ
PECH/9/04257
***	2020/0275(NLE)	11262/2020 – C9-0368/2020

Εισηγητής:

François-Xavier Bellamy (PPE)
PR – PE659.080v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδοτήσεις:

DEVE
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


BUDG
Valérie Hayer (Renew)

 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
8.	Σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, το οποίο λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2019
PECH/9/04273
***	2020/0274(NLE)	11260/2020 – C9-0372/2020

Εισηγήτρια:

Annie Schreijer-Pierik (PPE)
PR – PE660.079v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδοτήσεις:

DEVE
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


BUDG
Bogdan Rzońca (ECR)

 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
9.	Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
PECH/9/01214
	Ανταλλαγή απόψεων με τον Pascal Savouret, εκτελεστικό διευθυντή, σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας για το 2021
2 Δεκεμβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45
Κεκλεισμένων των θυρών
10.	Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
PECH/9/01216
***I	2018/0210(COD)	COM(2018)0390 – C8-0270/2018

Εισηγητής:

Gabriel Mato (PPE)

Επί της ουσίας:

PECH


 
Συνεδρίαση σκιωδών εισηγητών
3 Δεκεμβρίου 2020, από 9.00 έως 12.00
Παρουσία της Επιτροπής
11.	Ανακοινώσεις του προέδρου
*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής).
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 09.00 έως τις 10.00.
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία θα ψηφίσουν μέσω της εφαρμογής EPVote.
12.	Περισσότερα ψάρια στις θάλασσες; Μέτρα για την προώθηση της αποκατάστασης των αποθεμάτων πάνω από τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ), συμπεριλαμβανομένων περιοχών αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων και προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών
PECH/9/01971
	2019/2162(INI)	

Εισηγήτρια:

Caroline Roose (Verts/ALE)
PR – PE650.373v01-00
AM – PE657.286v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
13.	Σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου για την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ
PECH/9/04257
***	2020/0275(NLE)	11262/2020 – C9-0368/2020

Εισηγητής:

François-Xavier Bellamy (PPE)
PR – PE659.080v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
14.	Σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, το οποίο λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2019
PECH/9/04273
***	2020/0274(NLE)	11260/2020 – C9-0372/2020

Εισηγήτρια:

Annie Schreijer-Pierik (PPE)
PR – PE660.079v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
* * *
15.	Θέσπιση προγράμματος τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο (Thunnus thynnus) και κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2010
PECH/9/04509
***I	2020/0302(COD)	COM(2020)0670 – C9-0336/2020

Επί της ουσίας:

PECH


 
	Παρουσίαση από την Επιτροπή
16.	Ο αντίκτυπος των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και άλλων συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της αλιείας
PECH/9/01965
	2019/2158(INI)	

Εισηγητής:

Peter van Dalen (PPE)
DT – PE660.212v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


Γνωμοδοτήσεις:

ITRE
Morten Petersen (Renew)
PA – PE648.288v01-00
AM – PE654.067v01-00
 
	Εξέταση του εγγράφου εργασίας
17.	Διασφάλιση των στόχων της υποχρέωσης εκφόρτωσης δυνάμει του άρθρου 15 της κοινής αλιευτικής πολιτικής
PECH/9/01993
	2019/2177(INI)	

Εισηγητής:

Søren Gade (Renew)
PR – PE659.055v01-00
Επί της ουσίας:

PECH


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
18.	Έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή και τη λειτουργία του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1004 σχετικά με τη θέσπιση ενωσιακού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική - COM(2020) 664
PECH/9/04640
	Ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Επιτροπής
19.	Διάφορα
20.	Προσεχείς συνεδριάσεις

