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Výbor pre rybárstvo

PECH(2021)0125_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 25. januára 2021 od 16.45 do 18.45 h
utorok 26. januára 2021 od 9.00 do 12.00 h a od 13.45 do 15.45 h
Miestnosť: József Antall 4Q1 a videokonferencia s účasťou na diaľku
25. januára 2021 od 16.45 do 18.45 h


Za prítomnosti Komisie
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	11. januára 2021	PV – PE663.166v01-00

***Hlasovanie na diaľku***

Začiatok hlasovania na diaľku

Hlasovať bude možné od 16.45 do 17.45 h.

Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní, budú hlasovať prostredníctvom aplikácie EPVote.
4.	Kontrola rybolovu
PECH/9/00323
***I	2018/0193(COD)	COM(2018)0368 – C8-0238/2018

Spravodajkyňa:

Clara Aguilera (S&D)
PR – PE647.060v01-00
AM – PE652.304v01-00
AM – PE650.705v01-00
AM – PE650.701v02-00
AM – PE650.704v01-00
Gestorský výbor:

PECH


Výbory požiadané o stanovisko:

ENVI
 
	prijatie kompromisných pozmeňujúcich návrhov
5.	Vytvorenie pobrexitovej adaptačnej rezervy
PECH/9/05067
***I	2020/0380(COD)	COM(2020)0854 – C9-0433/2020

Gestorský výbor:

REGI
Pascal Arimont (PPE)

 
	výklad Komisie
6.	Rozhodnutie o uzavretí Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností v mene Únie
PECH/9/05018
***	2020/0382(NLE)	COM(2020)0856

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

François-Xavier Bellamy (PPE)

Gestorský výbor:

AFET, INTA
Christophe Hansen (PPE)
Kati Piri (S&D)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska vo forme listu

* * *
26. januára 2021 od 9.00 do 9.45 h  (za zatvorenými dverami)


Za zatvorenými dverami
7.	Schôdza koordinátorov

* * *
26. januára 2021 od 9.45 do 12.00 h


Za prítomnosti Komisie
8.	Stratégia „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému prostrediu
PECH/9/02601
	2020/2260(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PA – PE662.054v01-00
Gestorský výbor:

ENVI, AGRI*
Anja Hazekamp (The Left)
Herbert Dorfmann (PPE)
PR – PE662.094v01-00
 
	preskúmanie návrhu stanoviska
stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov
9.	Portugalské predsedníctvo Rady Európskej únie
PECH/9/05072
	výmena názorov s ministrom pre námorné záležitosti Ricardom Serrãom Santosom
26. januára 2021 od 13.45 do 15.45 h

10.	Verejné vypočutie na tému „Spoločné riadenie rybárstva EÚ na miestnej úrovni“
11.	Rôzne otázky
12.	Nasledujúce schôdze
	1. februára 2021 od 13.45 do 15.45 h

