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Комисия по рибно стопанство

PECH(2021)0222_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 22 февруари 2021 г., 13.45–16.15 ч. и 16.45–18.45 ч.
Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1) и видеоконференция с дистанционно участие
При закрити врати
22 февруари 2021 г., 13.45–14.30 ч.  (при закрити врати)
1.	Заседание на координаторите
22 февруари 2021 г., 14.30–16.15 ч.
В присъствието на Комисията
2.	Приемане на дневния ред
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	14 януари 2021 г.	PV – PE663.250v01-00
25-26 януари 2021 г.	PV – PE680.846v01-00
1 февруари 2021 г.	PV – PE680.883v01-00
5 февруари 2021 г.	PV – PE680.944v01-00
4.	Съобщения на председателя
*** Процедура на дистанционно гласуване ***
Откриване на процедурата на дистанционно гласуване.
Гласуването ще се проведе от 14.30 ч. до 15.30 ч.
Всички членове на ЕП, участващи в гласуването, ще гласуват чрез приложението EPVote.
5.	Въздействие на морските отпадъци върху риболова
PECH/9/01968
	2019/2160(INI)	

Докладчик:

Катрин Шабо (Renew)
PR – PE658.857v01-00
AM – PE660.312v01-00
Водеща:

PECH


	Приемане на измененията
6.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството
PECH/9/03898
	2020/2169(DEC)	COM(2020)0288[30] – C9-0249/2020

Докладчик по становище:

Пиер Карлескинд (Renew)
PA – PE660.382v01-00
AM – PE680.879v01-00
Водеща:

CONT
Ришард Чарнецки (ECR)
PR – PE657.212v01-00
	Приемане
7.	Европейски фонд за морско дело и рибарство
PECH/9/01216
***I	2018/0210(COD)	COM(2018)0390 – C8-0270/2018

Докладчик:

Габриел Мато (PPE)

Водеща:

PECH


	Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори
* * *
8.	Предизвикателства и възможности за риболовния сектор в Черно море
PECH/9/01967
	2019/2159(INI)	

Докладчик:

Иво Христов (S&D)
PR – PE680.737v01-00
Водеща:

PECH


	Разглеждане на проекта на доклад
Определяне на краен срок за внасяне на измененията
9.	Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Гренландия
PECH/9/05333
	Изложение на Комисията
* * *
22 февруари 2021 г., 16.45–18.45 ч.
10.	Съобщения на председателя
*** Процедура на дистанционно гласуване ***
Откриване на процедурата на дистанционно гласуване.
Гласуването ще се проведе от 16.45 ч. до 17.45 ч.
Всички членове на ЕП, участващи в гласуването, ще гласуват чрез приложението EPVote.
11.	Въздействие на морските отпадъци върху риболова
PECH/9/01968
	2019/2160(INI)	

Докладчик:

Катрин Шабо (Renew)
PR – PE658.857v01-00
AM – PE660.312v01-00
Водеща:

PECH


	Приемане на проекта на доклад
12.	Размяна на мнения с Чарлина Вичева, генерален директор, ГД „Морско дело и рибарство“
13.	Разни въпроси
14.	Следващи заседания
	17 март 2021 г., 13.45–16.15 ч. и 16.45–18.45 ч.
18 март 2021 г., 9.00–12.00 ч.

