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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre rybárstvo

PECH(2021)0419_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 19. apríla 2021 od 13.45 do 14.45 h a od 16.45 do 18.45 h

Brusel

Miestnosť: József Antall 4Q2, József Antall 6Q2 a videokonferencia

19. apríla 2021 od 13.45 do 14.45 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

*** Hlasovanie na diaľku ***

Začiatok hlasovania na diaľku o pozmeňujúcich návrhoch.

Hlasovať bude možné od 13.45 do 14.45 h.

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

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



PE691.162v01-00 2/3 OJ\1227879SK.rtf

SK

Spravodajca:
Søren Gade (Renew)

 prijatie pozmeňujúcich návrhov

4. Nový prístup k námornej stratégii v oblasti Atlantického oceánu
PECH/9/04116

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Pierre Karleskind (Renew)

 prijatie pozmeňujúcich návrhov

5. Stratégia „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového 
systému šetrného k životnému prostrediu
PECH/9/02601

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:
Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

 prijatie pozmeňujúcich návrhov

19. apríla 2021 od 16.45 do 18.45 h

6. Oznámenia predsedníctva

*** Hlasovanie na diaľku ***

Začiatok hlasovania na diaľku. Záverečné hlasovanie.

Hlasovať bude možné od 16.45 do 17.45 h.

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

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

Spravodajca:
Søren Gade (Renew)

 prijatie návrhu správy

8. Nový prístup k námornej stratégii v oblasti Atlantického oceánu
PECH/9/04116

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Pierre Karleskind (Renew)

 prijatie návrhu stanoviska

9. Stratégia „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového 
systému šetrného k životnému prostrediu
PECH/9/02601
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Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:
Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

 prijatie návrhu stanoviska

* * *

Za prítomnosti Komisie

10. Delegované akty
PECH/9/00519
 Výmena názorov so zástupcami Komisie

11. Stanovenie riadiacich, ochranných a kontrolných opatrení platných v oblasti 
pôsobnosti Komisie pre tuniaky z Indického oceánu (IOTC) a zmena nariadení
Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007
PECH/9/05595
***I 2021/0058(COD) COM(2021)0113 – C9-0095/2021

Gestorský výbor:
PECH

 výklad Komisie

12. Strategické usmernenia pre akvakultúru
• výklad Komisie

13. Nasledujúce schôdze
 10. mája 2021 od 13.45 do 15.45 h
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