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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre rybárstvo

PECH(2020)1202_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 2. decembra 2020 od 9.00 do 12.00 h a od 13.45 do 15.45 h

štvrtok 3. decembra 2020 od 9.00 do 12.00 h

Miestnosť: videokonferencia s účasťou na diaľku

2. decembra 2020 od 9.00 do 9.30 h  (za zatvorenými dverami)

1. Schôdza koordinátorov

Za prítomnosti Komisie

2. decembra 2020 od 9.30 do 12.00 h

2. Prijatie programu schôdze

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí
 26. – 27. októbra 2020 PV – PE660.117v01-00

4. Oznámenia predsedníctva

***Hlasovanie na diaľku***

Začiatok hlasovania na diaľku (súbežne s konaním vo výbore)
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Hlasovať bude možné od 9.30 do 11.00 h.

Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní, budú hlasovať prostredníctvom aplikácie 
EPVote.

5. Viac rýb v moriach? Opatrenia na podporu obnovy populácií nad rámec 
maximálneho udržateľného výnosu (MSY) vrátane oblastí na obnovu populácií
rýb a chránených morských oblastí
PECH/9/01971

2019/2162(INI)

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

AM – PE657.286v01-00
Gestorský výbor:

PECH

 prijatie pozmeňujúcich návrhov

* * *

6. Dôsledky zvyšovania teploty morskej vody na populácie rýb a rybolov
PECH/9/01972

2019/2163(INI)

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

DT – PE654.107v01-00
Gestorský výbor:

PECH

 preskúmanie návrhu správy
 stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

7. Uzavretie dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou 
Cookových ostrovov o predĺžení platnosti protokolu o vykonávaní Dohody o 
partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou 
Cookových ostrovov
PECH/9/04257
*** 2020/0275(NLE) 11262/2020 – C9-0368/2020

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

Gestorský výbor:
PECH

Výbory požiadané o stanovisko:
DEVE Rozhodnutie: bez stanoviska
BUDG Valérie Hayer (Renew)

 preskúmanie návrhu správy
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8. Uzavretie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a 
Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa 
stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v 
sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou 
republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2020
PECH/9/04273
*** 2020/0274(NLE) 11260/2020 – C9-0372/2020

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

Gestorský výbor:
PECH

Výbory požiadané o stanovisko:
DEVE Rozhodnutie: bez stanoviska
BUDG Bogdan Rzońca (ECR)

 preskúmanie návrhu správy

9. Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
PECH/9/01214
 výmena názorov s výkonným riaditeľom Pascalom Savouretom o pracovnom 

programe na rok 2021

2. decembra 2020 od 13.45 do 15.45 h

Za zatvorenými dverami

10. Európsky námorný a rybársky fond
PECH/9/01216
***I 2018/0210(COD) COM(2018)0390 – C8-0270/2018

Spravodajca:
Gabriel Mato (PPE)

Gestorský výbor:
PECH

Schôdza tieňových spravodajcov

3. decembra 2020 od 9.00 do 12.00 h

Za prítomnosti Komisie

11. Oznámenia predsedníctva

***Hlasovanie na diaľku***

Začiatok hlasovania na diaľku (súbežne s konaním vo výbore)
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Hlasovať bude možné od 9.00 do 10.00 h.

Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní, budú hlasovať prostredníctvom aplikácie 
EPVote.

12. Viac rýb v moriach? Opatrenia na podporu obnovy populácií nad rámec 
maximálneho udržateľného výnosu (MSY) vrátane oblastí na obnovu populácií
rýb a chránených morských oblastí
PECH/9/01971

2019/2162(INI)

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

AM – PE657.286v01-00
Gestorský výbor:

PECH

 prijatie návrhu správy

13. Uzavretie dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou 
Cookových ostrovov o predĺžení platnosti protokolu o vykonávaní Dohody o 
partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou 
Cookových ostrovov
PECH/9/04257
*** 2020/0275(NLE) 11262/2020 – C9-0368/2020

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

Gestorský výbor:
PECH

 prijatie návrhu správy

14. Uzavretie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a 
Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa 
stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v 
sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou 
republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2020
PECH/9/04273
*** 2020/0274(NLE) 11260/2020 – C9-0372/2020

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

Gestorský výbor:
PECH

 prijatie návrhu správy

* * *

15. Zriadenie programu dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého (Thunnus 
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thynnus) a zrušenie nariadenia (EÚ) č. 640/2010
PECH/9/04509
***I 2020/0302(COD) COM(2020)0670 – C9-0336/2020

Gestorský výbor:
PECH

 výklad Komisie

16. Vplyv veterných elektrární na mori a ďalších systémov výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov na odvetvie rybolovu
PECH/9/01965

2019/2158(INI)

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

Gestorský výbor:
PECH

Výbory požiadané o stanovisko:
ITRE Morten Petersen (Renew) PA – PE648.288v01-00

AM – PE654.067v01-00

 preskúmanie pracovného dokumentu

17. Dosiahnutie cieľov v súvislosti s povinnosťou vylodiť úlovky podľa článku 15 
nariadenia o spoločnej rybárskej politike
PECH/9/01993

2019/2177(INI)

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

Gestorský výbor:
PECH

 preskúmanie návrhu správy
 stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

18. Správa Komisie o vykonávaní a fungovaní nariadenia (EÚ) 2017/1004 o 
vytvorení rámca Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva a 
pre podporu vedeckých odporúčaní súvisiacich so spoločnou rybárskou politikou 
- COM(2020) 664
PECH/9/04640
 Výmena názorov so zástupcami Komisie

19. Rôzne otázky

20. Nasledujúce schôdze
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