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Výbor pre rybárstvo

PECH(2021)0616_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
streda 16. júna 2021 od 9.00 do 12.00 h a od 13.45 do 15.45 h
štvrtok 17. júna 2021 od 9.00 do 9.30 h  (schôdza koordinátorov)  a od 9.30 do 12.00 h
Miestnosť: Altiero Spinelli 3G-3 a videokonferencia
Za prítomnosti Komisie
16. júna 2021 od 9.00 do 12.00 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	10. mája 2021	PV – PE692.848v01-00
25. mája 2021	PV – PE693.615v01-00
3.	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.
4.	Obnovenie populácií rýb v Stredozemnom mori: posúdenie a ďalšie kroky
PECH/9/01994

Spravodajca:

Raffaele Stancanelli (ECR)

	prijatie pozmeňujúcich návrhov
5.	Budúci rybári: pritiahnutie novej generácie pracovníkov do odvetvia rybolovu a vytváranie pracovných miest v pobrežných komunitách
PECH/9/01969

Spravodajca:

Manuel Pizarro (S&D)

	prijatie pozmeňujúcich návrhov
6.	Európska stratégia pre energiu z obnoviteľných zdrojov na mori
PECH/9/05437

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Catherine Chabaud (Renew)

	prijatie pozmeňujúcich návrhov
* * *
7.	Budúcnosť vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v oblasti rybolovu po brexite
PECH/9/06162
	Vypočutie
16. júna 2021 od 13.45 do 15.15 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.
8.	Obnovenie populácií rýb v Stredozemnom mori: posúdenie a ďalšie kroky
PECH/9/01994

Spravodajca:

Raffaele Stancanelli (ECR)

	prijatie návrhu správy
9.	Budúci rybári: pritiahnutie novej generácie pracovníkov do odvetvia rybolovu a vytváranie pracovných miest v pobrežných komunitách
PECH/9/01969

Spravodajca:

Manuel Pizarro (S&D)

	prijatie návrhu správy
10.	Európska stratégia pre energiu z obnoviteľných zdrojov na mori
PECH/9/05437

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Catherine Chabaud (Renew)

	prijatie návrhu stanoviska
* * *
11.	Rozpočet EÚ na rok 2022
PECH/9/06160
	výklad Komisie
výmena názorov s Karlom Resslerom, spravodajcom Výboru pre rozpočet
12.	Rokovania Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o dotáciách v odvetví rybárstva
PECH/9/02535
	Výmena názorov so zástupcami Komisie
13.	Uzavretie vykonávacieho protokolu (2021 – 2026) k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Gabonskou republikou a Európskym spoločenstvom
PECH/9/06113
***	2021/0127(NLE)	COM(2021)0247

Gestorský výbor:

PECH
(Renew)

Výbory požiadané o stanovisko:

DEVE



BUDG


	výklad Komisie
14.	Delegované akty
PECH/9/00519
	Výmena názorov so zástupcami Komisie
17. júna 2021 od 9.00 do 9.30 h  (za zatvorenými dverami)
15.	Schôdza koordinátorov
17. júna 2021 od 9.30 do 12.00 h
16.	Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Grónska a vládou Dánska na strane druhej a vykonávací protokol k tejto dohode
PECH/9/05416
***	2021/0037(NLE)	06566/2021 – C9-0154/2021

Spravodajca:

Pierre Karleskind (Renew)
PR – PE692.833v01-00
Gestorský výbor:

PECH


Výbory požiadané o stanovisko:

BUDG
Elisabetta Gualmini (S&D)
AD – PE691.330v02-00
	preskúmanie návrhu správy
stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov
17.	Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Grónska a vládou Dánska na strane druhej a vykonávací protokol k tejto dohode
PECH/9/06054
	2021/0037M(NLE)	

Spravodajca:

Pierre Karleskind (Renew)
PR – PE692.838v01-00
Gestorský výbor:

PECH


Výbory požiadané o stanovisko:

BUDG
Rozhodnutie: bez stanoviska

	preskúmanie návrhu správy
stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov
18.	Prideľovanie rybolovných kvót vo vodách Svalbardu
• výmena názorov s Komisiou
19.	Pracovný dokument útvarov Komisie, ktorým sa hodnotí nariadenie 2016/2336, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky lovu hlbokomorských populácií rýb v severovýchodnom Atlantiku (SWD(2021)110+111)
• výklad Komisie
20.	Rôzne otázky
21.	Nasledujúce schôdze
	28. júna 2021

