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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre rybárstvo

PECH(2021)0901_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 1. septembra 2021 od 14.00 do 14.30 h  (schôdza koordinátorov)  a od 14.30 do 

15.45 h

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

1. septembra 2021 od 14.00 do 14.30 h  (schôdza koordinátorov)

1. Schôdza koordinátorov

Za prítomnosti Komisie

1. septembra 2021 od 14.30 do 15.45 h

2. Prijatie programu schôdze

3. Oznámenia predsedníctva

***Hlasovanie na diaľku***

Začiatok hlasovania na diaľku. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu 
stanoviska.

Hlasovať bude možné od 14.30 do 15.00 h.
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Všetci poslanci, ktorí sa zúčastnia na hlasovaní, budú hlasovať prostredníctvom 
aplikácie EPVote.

4. Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2022 -
Všeobecný úvod - Celkové výdavky - Všeobecný výkaz príjmov - Výkaz príjmov 
a výdavkov podľa oddielov
PECH/9/06329

2021/0227(BUD)

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

AM – PE695.341v01-00
Gestorský výbor:

BUDG (PPE) Karlo Ressler (PPE)
Damian Boeselager (Verts/ALE)

DT – PE695.068v01-00

• prijatie pozmeňujúcich návrhov k návrhu stanoviska

* * *

5. Modrá transformácia na nasýtenie sveta – samit OSN o potravinových systémoch
• výmena názorov so zástupcom FAO Manuelom Barangeom, riaditeľom divízie 
rybárstva FAO

6. Delegované akty
PECH/9/00519
 výklad Komisie

***Hlasovanie na diaľku***

Začiatok hlasovania na diaľku. Záverečné hlasovanie o návrhu stanoviska a 
hlasovanie o rozpočtových pozmeňujúcich návrhoch.

Hlasovať bude možné od 15.45 do 16.15 h.

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

7. Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2022 -
Všeobecný úvod - Celkové výdavky - Všeobecný výkaz príjmov - Výkaz príjmov 
a výdavkov podľa oddielov
PECH/9/06329

2021/0227(BUD)

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

AM – PE695.341v01-00
Gestorský výbor:

BUDG (PPE) Karlo Ressler (PPE)
Damian Boeselager (Verts/ALE)

DT – PE695.068v01-00
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• prijatie konečného návrhu stanoviska
• prijatie rozpočtových pozmeňujúcich návrhov

8. Rôzne otázky

9. Nasledujúce schôdze
 6. septembra 2021 od 14.30 do 16.30 h
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