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Výbor pre rybárstvo

PECH(2021)0222_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 22. februára 2021 od 13.45 do 16.15 h a od 16.45 do 18.45 h
Miestnosť: József Antall 4Q1 a videokonferencia s účasťou na diaľku
Za zatvorenými dverami
22. februára 2021 od 13.45 do 14.30 h  (za zatvorenými dverami)
1.	Schôdza koordinátorov
22. februára 2021 od 14.30 do 16.15 h
Za prítomnosti Komisie
2.	Prijatie programu schôdze
3.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	14. januára 2021	PV – PE663.250v01-00
25. – 26. januára 2021	PV – PE680.846v01-00
1. februára 2021	PV – PE680.883v01-00
5. februára 2021	PV – PE680.944v01-00
4.	Oznámenia predsedníctva
*** Hlasovanie na diaľku ***
Začiatok hlasovania na diaľku
Hlasovať bude možné od 14.30 do 15.30 h.
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní, budú hlasovať prostredníctvom aplikácie EPVote.
5.	Dosah morského odpadu na rybolov
PECH/9/01968
	2019/2160(INI)	

Spravodajkyňa:

Catherine Chabaud (Renew)
PR – PE658.857v01-00
AM – PE660.312v01-00
Gestorský výbor:

PECH


	prijatie pozmeňujúcich návrhov
6.	Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
PECH/9/03898
	2020/2169(DEC)	COM(2020)0288[30] – C9-0249/2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Pierre Karleskind (Renew)
PA – PE660.382v01-00
AM – PE680.879v01-00
Gestorský výbor:

CONT
Ryszard Czarnecki (ECR)
PR – PE657.212v01-00
	prijatie
7.	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


	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
* * *
8.	Výzvy a príležitosti pre odvetvie rybárstva v Čiernom mori
PECH/9/01967
	2019/2159(INI)	

Spravodajca:

Ivo Hristov (S&D)
PR – PE680.737v01-00
Gestorský výbor:

PECH


	preskúmanie návrhu správy
stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov
9.	Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Grónskom
PECH/9/05333
	výklad Komisie
* * *
22. februára 2021 od 16.45 do 18.45 h
10.	Oznámenia predsedníctva
*** 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.
11.	Dosah morského odpadu na rybolov
PECH/9/01968
	2019/2160(INI)	

Spravodajkyňa:

Catherine Chabaud (Renew)
PR – PE658.857v01-00
AM – PE660.312v01-00
Gestorský výbor:

PECH


	prijatie návrhu správy
12.	Výmena názorov s generálnou riaditeľkou GR MARE Charlinou Vitchevovou
13.	Rôzne otázky
14.	Nasledujúce schôdze
	17. marca 2021 od 13.45 do 16.15 h a od 16.45 do 18.45 h
18. marca 2021 od 9.00 do 12.00 h

