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Комисия по рибно стопанство

PECH(2021)0125_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 25 януари 2021 г., 16.45–18.45 ч.
Вторник, 26 януари 2021 г., 9.00–12.00 ч. и 13.45–15.45 ч.
Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1) и видеоконференция с дистанционно участие
25 януари 2021 г., 16.45–18.45 ч.


В присъствието на Комисията
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	11 януари 2021 г.	PV – PE663.166v01-00

***Процедура на дистанционно гласуване***

Откриване на процедурата на дистанционно гласуване.

Гласуването ще бъде отворено от 16.45 ч. до 17.45 ч.

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването, ще гласуват чрез приложението EPVote.
4.	Контрол на рибарството
PECH/9/00323
***I	2018/0193(COD)	COM(2018)0368 – C8-0238/2018

Докладчик:

Клара Агилера (S&D)
PR – PE647.060v01-00
AM – PE652.304v01-00
AM – PE650.705v01-00
AM – PE650.701v02-00
AM – PE650.704v01-00
Водеща:

PECH


Подпомагаща:

ENVI
 
	Приемане на компромисните изменения
5.	Създаване на резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит
PECH/9/05067
***I	2020/0380(COD)	COM(2020)0854 – C9-0433/2020

Водеща:

REGI
Паскал Аримон (PPE)

 
	Изложение на Комисията
6.	Решение относно подписването от името на Съюза на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация
PECH/9/05018
***	2020/0382(NLE)	COM(2020)0856

Докладчик по становище:

Франсоа-Ксавие Белами (PPE)

Водещи:

AFET, INTA
Кристоф Ханзен (PPE)
Кати Пири (S&D)

 
	Разглеждане на проекта на становище под формата на писмо

* * *
26 януари 2021 г., 9.00–9.45 ч.  (при закрити врати)


При закрити врати
7.	Заседание на координаторите

* * *
26 януари 2021 г., 9.45–12.00 ч.


В присъствието на Комисията
8.	Стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система
PECH/9/02601
	2020/2260(INI)	

Докладчик по становище:

Исаскун Билбао Барандика (Renew)
PA – PE662.054v01-00
Водещи:

ENVI, AGRI*
Аня Хазекамп (The Left)
Херберт Дорфман (PPE)
PR – PE662.094v01-00
 
	Разглеждане на проекта на становище
Определяне на краен срок за внасяне на измененията
9.	Португалско председателство на Съвета на Европейския съюз
PECH/9/05072
	Размяна на мнения с г-н Рикарду Серау Сантуш, министър по морските въпроси
26 януари 2021 г., 13.45–15.45 ч.

10.	Публично изслушване на тема „Съуправление на рибното стопанство в ЕС на местно равнище“
11.	Разни въпроси
12.	Следващи заседания
	1 февруари 2021 г., 13.45–15.45 ч.

