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Zivsaimniecības komiteja

PECH(2020)1202_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Trešdien, 2020. gada 2. decembrī, plkst. 9.00–12.00 un plkst. 13.45–15.45
Ceturtdien, 2020. gada 3. decembrī, plkst. 9.00–12.00
Telpa: videokonference ar attālinātu dalību
2020. gada 2. decembrī plkst. 9.00–9.30  (aiz slēgtām durvīm)
1.	Koordinatoru sanāksme
Klātesot Komisijas pārstāvim(-jiem)
2020. gada 2. decembrī plkst. 9.30–12.00
2.	Darba kārtības pieņemšana
3.	Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
	2020. gada 26.–27. oktobrī	PV – PE660.117v01-00
4.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
***Attālinātās balsošanas procedūra***
Attālinātās balsošanas procedūras atklāšana (paralēli komitejas darbam)
Balsot varēs no plkst. 9.30 līdz plkst. 11.00
Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā, balsos, izmantojot lietotni EPVote.
5.	Zivju krājumu apmēra palielināšana jūrās: pasākumi, ar ko tiktu veicināta krājumu atjaunošana virs maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma, tostarp zivju krājumu atjaunošanas zonas un aizsargājamās jūras teritorijas
PECH/9/01971
	2019/2162(INI)	

Referente:

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

PECH


 
	Grozījumu pieņemšana
* * *
6.	Jūras ūdens temperatūras paaugstināšanās ietekme uz zivju krājumiem un zivsaimniecības nozari
PECH/9/01972
	2019/2163(INI)	

Referente:

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

PECH


 
	Ziņojuma projekta izskatīšana
Grozījumu iesniegšanas termiņa noteikšana
7.	Nolīguma noslēgšana vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš Īstenošanas protokolam, ko pievieno Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību
PECH/9/04257
***	2020/0275(NLE)	11262/2020 – C9-0368/2020

Referents:

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

PECH


Atzinumi:

DEVE
Lēmums: atzinumu nesniegt


BUDG
Valérie Hayer (Renew)

 
	Ziņojuma projekta izskatīšana
8.	Priekšlikums par to, lai noslēgtu vēstuļu apmaiņas veidā sagatavoto Eiropas Savienības un Mauritānijas Islāma Republikas nolīgumu par to, lai tiktu pagarināts tā protokola darbības termiņš, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku, un kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 15. novembrī
PECH/9/04273
***	2020/0274(NLE)	11260/2020 – C9-0372/2020

Referente:

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

PECH


Atzinumi:

DEVE
Lēmums: atzinumu nesniegt


BUDG
Bogdan Rzońca (ECR)

 
	Ziņojuma projekta izskatīšana
9.	Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)
PECH/9/01214
	Viedokļu apmaiņa ar direktoru Pascal Savouret par 2021. gada darba programmu
2020. gada 2. decembrī plkst. 13.45–15.45
Aiz slēgtām durvīm
10.	Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
PECH/9/01216
***I	2018/0210(COD)	COM(2018)0390 – C8-0270/2018

Referents:

Gabriel Mato (PPE)

Atbildīgā komiteja:

PECH


 
Ēnu referentu sanāksme
2020. gada 3. decembrī plkst. 9.00–12.00
Klātesot Komisijas pārstāvim(-jiem)
11.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
***Attālinātās balsošanas procedūra***
Attālinātās balsošanas procedūras atklāšana (paralēli komitejas darbam)
Balsot varēs no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.00
Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā, balsos, izmantojot lietotni EPVote.
12.	Zivju krājumu apmēra palielināšana jūrās: pasākumi, ar ko tiktu veicināta krājumu atjaunošana virs maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma, tostarp zivju krājumu atjaunošanas zonas un aizsargājamās jūras teritorijas
PECH/9/01971
	2019/2162(INI)	

Referente:

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

PECH


 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
13.	Nolīguma noslēgšana vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš Īstenošanas protokolam, ko pievieno Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību
PECH/9/04257
***	2020/0275(NLE)	11262/2020 – C9-0368/2020

Referents:

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

PECH


 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
14.	Priekšlikums par to, lai noslēgtu vēstuļu apmaiņas veidā sagatavoto Eiropas Savienības un Mauritānijas Islāma Republikas nolīgumu par to, lai tiktu pagarināts tā protokola darbības termiņš, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku, un kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 15. novembrī
PECH/9/04273
***	2020/0274(NLE)	11260/2020 – C9-0372/2020

Referente:

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

PECH


 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
* * *
15.	Zilās tunzivs (Thunnus thynnus) nozvejas dokumentēšanas programmas izveide un Regulas (ES) Nr. 640/2010 atcelšana
PECH/9/04509
***I	2020/0302(COD)	COM(2020)0670 – C9-0336/2020

Atbildīgā komiteja:

PECH


 
	Komisijas pārstāvja uzstāšanās
16.	Atkrastes vējparku un citu atjaunojamo energoresursu sistēmu ietekme uz zvejniecības nozari
PECH/9/01965
	2019/2158(INI)	

Referents:

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

PECH


Atzinumi:

ITRE
Morten Petersen (Renew)
PA – PE648.288v01-00
AM – PE654.067v01-00
 
	Darba dokumenta izskatīšana
17.	Kopējās zivsaimniecības politikas 15. pantā paredzētā izkraušanas pienākuma mērķu īstenošana
PECH/9/01993
	2019/2177(INI)	

Referents:

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

PECH


 
	Ziņojuma projekta izskatīšana
Grozījumu iesniegšanas termiņa noteikšana
18.	Komisijas ziņojums par to, kā tiek īstenota un darbojas Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Regula (ES) 2017/1004 par Savienības sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā ieteikuma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 199/2008 (COM(2020)0664)
PECH/9/04640
	Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem
19.	Dažādi jautājumi
20.	Nākamās sanāksmes

