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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre rybárstvo

PECH(2021)0525_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 25. mája 2021 od 9.00 do 11.30 h a od 11.30 do 12.00 h  (schôdza koordinátorov)  
a od 13.45 do 16.15 h a od 16.45 do 18.45 h

Miestnosť: József Antall 6Q1 a videokonferencia s účasťou na diaľku

Za prítomnosti Komisie

25. mája 2021 od 9.00 do 11.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

***Hlasovanie na diaľku***

Začiatok hlasovania na diaľku. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch.

Hlasovať bude možné od 9.00 do 10.00 h.

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

3. Vplyv veterných elektrární na mori a ďalších systémov výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov na odvetvie rybolovu
PECH/9/01965
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Spravodajca:
Peter van Dalen (PPE)

 prijatie pozmeňujúcich návrhov

* * *

4. Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
PECH/9/01214
 vypočutie s Dr. Susan Steelovou, vymenovanou výkonnou riaditeľkou

Za zatvorenými dverami

5. Nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov (NNN rybolov) a 
nespolupracujúce krajiny
PECH/9/00514
 Výmena názorov so zástupcami Komisie

25. mája 2021 od 11.30 do 12.00 h  (za zatvorenými dverami)

6. Schôdza koordinátorov

25. mája 2021 od 13.45 do 16.15 h

***Hlasovanie na diaľku***

Začiatok hlasovania na diaľku. Záverečné hlasovanie.

Hlasovať bude možné od 13.45 do 14.45 h.

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

7. Vplyv veterných elektrární na mori a ďalších systémov výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov na odvetvie rybolovu
PECH/9/01965

2019/2158(INI)

Spravodajca:
Peter van Dalen (PPE)

Gestorský výbor:
PECH

Výbory požiadané o stanovisko:
ITRE

 prijatie návrhu správy

8. Zmena nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/833 z 20. mája 
2019, ktorým sa ustanovujú ochranné a vynucovacie opatrenia uplatniteľné v 
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regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku
PECH/9/03131
***I 2020/0095(COD) COM(2020)0215 – C9-0157/2020

Spravodajkyňa:
Isabel Carvalhais (S&D)

Gestorský výbor:
PECH

 Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych 
rokovaní

* * *

9. Zriadenie programu dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého (Thunnus 
thynnus) a zrušenie nariadenia (EÚ) č. 640/2010
PECH/9/04509
***I 2020/0302(COD) COM(2020)0670 – C9-0336/2020

Spravodajca:
Gabriel Mato (PPE) PR – PE692.613v01-00

Gestorský výbor:
PECH

 preskúmanie návrhu správy

10. Strategické usmernenia pre akvakultúru
• výklad Komisie

11. Stanovenie ochranných a riadiacich opatrení platných v oblasti Dohovoru o 
rybolove v západnom a strednom Tichomorí a zmena nariadenia Rady (ES) č. 
520/2007
PECH/9/05881
***I 2021/0103(COD) COM(2021)0198 – C9-0153/2021

Spravodajkyňa:
Isabel Carvalhais (S&D)

Gestorský výbor:
PECH

Výbory požiadané o stanovisko:
ENVI

 výklad Komisie

25. mája 2021 od 16.45 do 18.45 h

Za zatvorenými dverami

12. EÚ – Spojené kráľovstvo: Vykonávanie dohody o obchode a spolupráci
PECH/9/05885
 Výmena názorov so zástupcami Komisie
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* * *

13. Regionálne organizácie pre riadenie rybárstva – súčasný stav
• výmena názorov s Komisiou

14. Rôzne otázky

15. Nasledujúce schôdze
 16. júna 2021 od 9.00 do 12.00 h a od 13.45 do 15.45 h
 17. júna 2021 od 9.00 do 12.00 h


