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Výbor pre rybárstvo

PECH(2021)0510_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 10. mája 2021 od 13.45 do 13.50 h a od 13.50 do 14.30 h  (schôdza koordinátorov)  a od 14.30 do 15.45 h
Miestnosť: József Antall 6Q1 a videokonferencia s účasťou na diaľku
10. mája 2021 od 13.45 do 13.50 h
1.	Oznámenia predsedníctva
***Hlasovanie na diaľku***
Začiatok hlasovania na diaľku. Hlasovanie 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.
2.	Vytvorenie pobrexitovej adaptačnej rezervy
PECH/9/05067
***I	2020/0380(COD)	COM(2020)0854 – C9-0433/2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

François-Xavier Bellamy (PPE)
PA – PE689.636v01-00
AM – PE691.333v01-00
Gestorský výbor:

REGI*
Pascal Arimont (PPE)
PR – PE680.711v01-00
AM – PE691.144v01-00
AM – PE691.145v01-00
	prijatie pozmeňujúcich návrhov
3.	Výzvy a príležitosti pre odvetvie rybárstva v Čiernom mori
PECH/9/01967
	2019/2159(INI)	

Spravodajca:

Ivo Hristov (S&D)
PR – PE680.737v01-00
AM – PE689.835v03-00
Gestorský výbor:

PECH


	prijatie pozmeňujúcich návrhov
* * *
10. mája 2021 od 13.50 do 14.30 h  (schôdza koordinátorov)
4.	Schôdza koordinátorov
* * *
10. mája 2021 od 14.30 do 15.45 h
Za prítomnosti Komisie
5.	Prijatie programu schôdze
6.	Oznámenia predsedníctva
7.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	12. – 13. apríla 2021	PV – PE691.328v01-00
19. apríla 2021	PV – PE691.376v01-00
8.	Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF)
• monitorovanie vykonávania spoločnej rybárskej politiky (článok 50 SRP)
• prezentácia správy „STECF 21-01 adhoc“ Spoločným výskumným centrom
***Hlasovanie na diaľku***
Začiatok hlasovania na diaľku. Záverečné hlasovanie.
Hlasovať bude možné od 15.40 do 16.40 h.
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní, budú hlasovať prostredníctvom aplikácie EPVote.
9.	Vytvorenie pobrexitovej adaptačnej rezervy
PECH/9/05067
***I	2020/0380(COD)	COM(2020)0854 – C9-0433/2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

François-Xavier Bellamy (PPE)
PA – PE689.636v01-00
AM – PE691.333v01-00
Gestorský výbor:

REGI*
Pascal Arimont (PPE)
PR – PE680.711v01-00
AM – PE691.144v01-00
AM – PE691.145v01-00
	prijatie návrhu stanoviska
10.	Výzvy a príležitosti pre odvetvie rybárstva v Čiernom mori
PECH/9/01967
	2019/2159(INI)	

Spravodajca:

Ivo Hristov (S&D)
PR – PE680.737v01-00
AM – PE689.835v03-00
Gestorský výbor:

PECH


	prijatie návrhu správy
11.	Rôzne otázky
12.	Nasledujúce schôdze
	25. mája 2021 od 9.00 do 12.00 h a od 13.45 do 16.15 h a od 16.45 do 18.45 h

