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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre rybárstvo

PECH(2021)0712_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 12. júla 2021 od 13.45 do 16.15 h a od 16.45 do 18.45 h

utorok 13. júla 2021 od 9.00 do 12.00 h

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

12. júla 2021 od 13.45 do 14.30 h

Za prítomnosti Komisie

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí
 16. – 17. júna 2021 PV – PE693.932v01-00

***Hlasovanie na diaľku***

Začiatok hlasovania na diaľku. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch.

Hlasovať bude možné od 13.50 do 14.50 h.

Všetci poslanci, ktorí sa zúčastnia na hlasovaní, budú hlasovať prostredníctvom aplikácie 
EPVote.
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4. 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)

Gestorský výbor:
PECH

 prijatie pozmeňujúcich návrhov

* * *

5. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2022 – všetky oddiely
PECH/9/06329

Spravodajca:
Pierre Karleskind (Renew) PA – PE695.063v01-00

 preskúmanie návrhu stanoviska
 stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

6. 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

Spravodajca:
Gabriel Mato (PPE)

Gestorský výbor:
PECH

 preskúmanie návrhu správy
 stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

12. júla 2021 od 14.30 do 16.15 h  (za zatvorenými dverami)

7. Prideľovanie rybolovných kvót vo vodách Svalbardu
• výmena názorov so zástupcami Komisie

8. Rokovania Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o dotáciách v odvetví
rybárstva
PECH/9/02535
 Výmena názorov so zástupcami Komisie

12. júla 2021 od 16.45 do 18.45 h
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***Hlasovanie na diaľku***

Začiatok hlasovania na diaľku. Záverečné hlasovanie.

Hlasovať bude možné od 16.45 do 17.45 h.

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

9. 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)

Gestorský výbor:
PECH

 prijatie návrhu správy

10. 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)

Gestorský výbor:
PECH

 prijatie návrhu správy

* * *

11. Slovinské predsedníctvo Európskej únie
PECH/9/06338
 výmena názorov s ministrom poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a 

potravinárstva Jožem Podgoršekom o prioritách slovinského predsedníctva

12. Udržateľnejší rybolov v EÚ: aktuálny stav a smerovanie na rok 2022
PECH/9/06335
 výklad Komisie

13. júla 2021 od 9.00 do 12.00 h

13. Výmena názorov s komisárom pre životné prostredie, oceány a rybárstvo 
Virginijusom Sinkevičiusom
PECH/9/02020
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 výmena názorov

14. Rôzne otázky

15. Nasledujúce schôdze
 1. septembra 2021 od 14.30 do 15.00 h a od 15.00 do 15.45 h


	1235561SK.rtf

