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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre rybárstvo

PECH(2022)0124_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 24. januára 2022 od 15.00 do 16.15 h a od 16.45 do 19.15 h

utorok 25. januára 2022 od 9.00 do 10.00 h  (schôdza koordinátorov)  a od 10.00 do 
12.00 h a od 13.45 do 15.45 h

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

24. januára 2022 od 15.00 do 16.15 h

Ustanovujúca schôdza

Otvorenie schôdze dočasným predsedníctvom

1. Voľba predsedu

S novozvoleným predsedníctvom

2. Voľba prvého podpredsedu alebo prvej podpredsedníčky

3. Voľba druhého podpredsedu alebo druhej podpredsedníčky

4. Voľba tretieho podpredsedu alebo tretej podpredsedníčky

5. Voľba štvrtého podpredsedu alebo štvrtej podpredsedníčky
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* * *

6. Prijatie programu schôdze

7. Oznámenia predsedníctva

8. Schválenie zápisníc zo schôdzí
 29. – 30. novembra 2021 PV – PE700.676v01-00
 9. decembra 2021 PV – PE702.978v01-00

9. Vykonávanie článku 17 nariadenia o spoločnej rybárskej politike
PECH/9/07125

2021/2168(INI)

Spravodajkyňa:
Caroline Roose (Verts/ALE) PR – PE702.988v02-00

DT – PE697.850v01-00
Gestorský výbor:

PECH
 preskúmanie návrhu správy
 stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

* * *

***Hlasovanie na diaľku***

Začiatok hlasovania na diaľku.

Hlasovať bude možné od 16.15 do 17.15 h.

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

10. 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) PR – PE694.999v01-00

AM – PE702.895v01-00
Gestorský výbor:

PECH
 prijatie pozmeňujúcich návrhov

* * *

24. januára 2022 od 16.45 do 19.15 h
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11. EÚ – Spojené kráľovstvo: Vykonávanie dohody o obchode a spolupráci (licencie, 
TAC na rok 2022)
PECH/9/05885
 výmena názorov so zástupcami Komisie

12. Úsilie o udržateľnú a konkurencieschopnú akvakultúru EÚ: ďalší postup
PECH/9/07284

2021/2189(INI)

Spravodajkyňa:
Clara Aguilera (S&D) PR – PE700.420v02-00

Gestorský výbor:
PECH

 preskúmanie návrhu správy
 stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

25. januára 2022 od 9.00 do 10.00 h  (schôdza koordinátorov)

*** Za zatvorenými dverami ***

13. Schôdza koordinátorov

25. januára 2022 od 10.00 do 12.00 h

14. Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
PECH/9/01214
 výmena názorov s výkonnou riaditeľkou Susan Steeleovou o pracovnom programe 

na rok 2022

15. Delegované akty
PECH/9/00519
 výklad Komisie

* * *

***Hlasovanie na diaľku***

Začiatok hlasovania na diaľku.

Hlasovať bude možné od 12.00 do 13.00 h.

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

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

Spravodajkyňa:
Isabel Carvalhais (S&D) PR – PE694.999v01-00

AM – PE702.895v01-00
Gestorský výbor:

PECH
Výbory požiadané o stanovisko:

ENVI Rozhodnutie: bez stanoviska
 prijatie návrhu správy

17. Pristúpenie Európskej únie k Dohovoru o ochrane a riadení rybolovných zdrojov 
na šírom mori v severnom Tichom oceáne
PECH/9/06789
*** 2021/0184(NLE) COM(2021)0372

Spravodajca:
Bert-Jan Ruissen (ECR) PR – PE700.714v01-00

Gestorský výbor:
PECH

 prijatie návrhu správy

25. januára 2022 od 13.45 do 15.45 h

18. Oznámenie Komisie o arktickom regióne
• výklad Komisie

19. TAC a kvóty na rok 2022
• výklad Komisie

20. Rôzne otázky

21. Nasledujúce schôdze
 3. februára 2022 od 9.30 do 12.00 h
 7. februára 2022 od 14.30 do 16.15 h a od 16.45 do 18.45 h


