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Europees Parlement

2019-2024

Commissie visserij

PECH(2020)1202_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 2 december 2020, 9.00 - 12.00 uur en 13.45 - 15.45 uur

Donderdag 3 december 2020, 9.00 - 12.00 uur

Zaal: videoconferentie met deelname op afstand

2 december 2020, 9.00 - 9.30 uur  (met gesloten deuren)

1. Coördinatorenvergadering

In aanwezigheid van de Commissie

2 december 2020, 9.30 - 12.00 uur

2. Aanneming van de agenda

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen
 26-27 oktober 2020 PV – PE660.117v01-00

4. Mededelingen van de voorzitter

***Stemming op afstand***

Opening van de stemming op afstand (gelijktijdig met de werkzaamheden van de 
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commissie).

Er kan van 9.30 tot 11.00 uur worden gestemd.

Alle leden die deelnemen aan de stemming stemmen met de applicatie EPVote.

5. Meer vissen in de zee? Maatregelen ter bevordering van het herstel van de 
bestanden boven het niveau van de maximale duurzame opbrengst, met inbegrip 
van gebieden voor herstel van de visbestanden en beschermde mariene gebieden
PECH/9/01971

2019/2162(INI)

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

AM – PE657.286v01-00
Bevoegd:

PECH

 Goedkeuring amendementen

* * *

6. Gevolgen van de temperatuurstijging van het zeewater voor de visbestanden en 
de visserij
PECH/9/01972

2019/2163(INI)

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

DT – PE654.107v01-00
Bevoegd:

PECH

 Behandeling ontwerpverslag
 Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

7. Sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de 
Europese Unie en de regering van de Cookeilanden betreffende een verlenging 
van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake 
duurzame visserij tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden
PECH/9/04257
*** 2020/0275(NLE) 11262/2020 – C9-0368/2020

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

Bevoegd:
PECH

Adviezen:
DEVE Besluit: geen advies
BUDG Valérie Hayer (Renew)
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 Behandeling ontwerpverslag

8. Sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de 
Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van 
het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële 
tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake 
visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek 
Mauritanië, dat op 15 november 2020 afloopt
PECH/9/04273
*** 2020/0274(NLE) 11260/2020 – C9-0372/2020

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

Bevoegd:
PECH

Adviezen:
DEVE Besluit: geen advies
BUDG Bogdan Rzońca (ECR)

 Behandeling ontwerpverslag

9. Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)
PECH/9/01214
 Gedachtewisseling met Pascal Savouret, uitvoerend directeur, over het 

werkprogramma voor 2021

2 december 2020, 13.45 - 15.45 uur

Met gesloten deuren

10. Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
PECH/9/01216
***I 2018/0210(COD) COM(2018)0390 – C8-0270/2018

Rapporteur:
Gabriel Mato (PPE)

Bevoegd:
PECH

Vergadering van de schaduwrapporteurs

3 december 2020, 9.00 - 12.00 uur

In aanwezigheid van de Commissie

11. Mededelingen van de voorzitter

***Stemming op afstand***
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Opening van de stemming op afstand (gelijktijdig met de werkzaamheden van de 
commissie).

Er kan van 9.00 tot 10.00 uur worden gestemd.

Alle leden die deelnemen aan de stemming stemmen met de applicatie EPVote.

12. Meer vissen in de zee? Maatregelen ter bevordering van het herstel van de 
bestanden boven het niveau van de maximale duurzame opbrengst, met inbegrip 
van gebieden voor herstel van de visbestanden en beschermde mariene gebieden
PECH/9/01971

2019/2162(INI)

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

AM – PE657.286v01-00
Bevoegd:

PECH

 Goedkeuring ontwerpverslag

13. Sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de 
Europese Unie en de regering van de Cookeilanden betreffende een verlenging 
van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake 
duurzame visserij tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden
PECH/9/04257
*** 2020/0275(NLE) 11262/2020 – C9-0368/2020

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

Bevoegd:
PECH

 Goedkeuring ontwerpverslag

14. Sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de 
Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van 
het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële 
tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake 
visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek 
Mauritanië, dat op 15 november 2020 afloopt
PECH/9/04273
*** 2020/0274(NLE) 11260/2020 – C9-0372/2020

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

Bevoegd:
PECH

 Goedkeuring ontwerpverslag
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* * *

15. Vaststelling van een vangstdocumentatieprogramma voor blauwvintonijn 
(Thunnus thynnus) en intrekking van Verordening (EU) nr. 640/2010
PECH/9/04509
***I 2020/0302(COD) COM(2020)0670 – C9-0336/2020

Bevoegd:
PECH

 Uiteenzetting door de Commissie

16. De gevolgen voor de visserijsector van offshorewindmolenparken en andere 
systemen voor hernieuwbare energie
PECH/9/01965

2019/2158(INI)

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

Bevoegd:
PECH

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

AM – PE654.067v01-00

 Behandeling werkdocument

17. De doelstellingen van de aanlandingsverplichting uit hoofde van artikel 15 van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid verwezenlijken
PECH/9/01993

2019/2177(INI)

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

Bevoegd:
PECH

 Behandeling ontwerpverslag
 Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

18. Verslag van de Commissie over de uitvoering en werking van Verordening (EU) 
2017/1004 betreffende de instelling van een Uniekader voor de verzameling, het 
beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning 
van wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid -
COM(2020) 664
PECH/9/04640
 Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

19. Rondvraag

20. Volgende vergaderingen
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