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Comisia pentru pescuit

PECH(2023)0123_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 23 ianuarie 2023, 15.00 - 18.30
Marți, 24 ianuarie 2023, 9.00 - 9.45  (reuniune a coordonatorilor)  și 9.45 - 12.30 și 14.30 - 18.30
Sala: SPINELLI (1G-2)
23 ianuarie 2023, 15.00 - 18.30
În prezența Comisiei
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Stabilirea unor măsuri de gestionare, conservare și control aplicabile în zona de aplicare a Acordului privind pescuitul în sudul Oceanului Indian (SIOFA)
PECH/9/10529
***I	2022/0348(COD)	COM(2022)0563 – C9-0370/2022

Raportor:

João Pimenta Lopes (The Left)

Comisie competentă:

PECH


Avize:

DEVE
Decizie: fără aviz


ENVI
Decizie: fără aviz

	Expunerea Comisiei
4.	UE-Regatul Unit: punerea în aplicare a Acordului comercial și de cooperare (TAC 2023)
PECH/9/05885
	Schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei
5.	Studiu pe tema „Schimbările climatice și politica comună în domeniul pescuitului: adaptarea și dezvoltarea de reziliență la efectele schimbărilor climatice asupra pescuitului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de pescuit” (EASME/EMFF/2020/3.2.6)
• Expunerea Comisiei
Audiere publică
6.	Stadiul actual al punerii în practică a planului multianual (MAP) pentru Marea Baltică
• A se vedea proiectul de program separat
24 ianuarie 2023, 9.00 - 9.45  (cu ușile închise)
7.	Reuniune a coordonatorilor
24 ianuarie 2023, 9.45 - 12.30
*** Votare electronică ***
8.	Alegerea celui de al treilea vicepreședinte sau a celei de a treia vicepreședinte
9.	Descărcarea de gestiune 2021: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului
PECH/9/09858
	2022/2103(DEC)	COM(2022)0323[23] – C9-0249/2022

Președinte:

Pierre Karleskind (Renew)
PA – PE738.414v01-00
AM – PE739.680v01-00
Comisie competentă:

CONT


	Adoptarea proiectului de aviz
10.	Autorizarea Republicii Polone să ratifice, în interesul Uniunii Europene, modificarea Convenției privind conservarea și gestionarea resurselor de cod negru din Marea Bering centrală
PECH/9/09274
***	2022/0177(NLE)	10918/2022 – C9-0293/2022

Raportoare:

Elżbieta Rafalska (ECR)
PR – PE737.176v01-00
Comisie competentă:

PECH


	Adoptarea proiectului de raport
*** Sfârșitul votării electronice ***
11.	Președinția suedeză a Consiliului Uniunii Europene
• Schimb de opinii cu Peter Kullgren, Ministrul Afacerilor Rurale
12.	Stadiul actual al aplicării politicii comune în domeniul pescuitului și perspective de viitor
PECH/9/07126
	2021/2169(INI)	

Raportor:

Gabriel Mato (PPE)
PR – PE719.724v01-00
Comisie competentă:

PECH


	Examinarea proiectului de raport
Stabilirea termenului de depunere a amendamentelor
24 ianuarie 2023, 14.30 - 18.30
13.	Comunicarea Comisiei - Către un sector european al algelor puternic și sustenabil - COM(2022)0592
• Expunerea Comisiei

14.	Controlul pescuitului
PECH/9/00323
***I	2018/0193(COD)	COM(2018)0368 – C8-0238/2018

Raportoare:

Clara Aguilera (S&D)

Comisie competentă:

PECH


	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]
15.	Refacerea naturii
PECH/9/09483
***I	2022/0195(COD)	COM(2022)0304 – C9-0208/2022

Raportoare pentru aviz:

Caroline Roose (Verts/ALE)
PA – PE738.472v01-00
AM – PE740.579v01-00
AM – PE740.580v01-00
Comisie competentă:

ENVI*
César Luena (S&D)
PR – PE737.282v01-00
	Examinarea amendamentelor
16.	Rolul și impactul Chinei asupra pescuitului și a acvaculturii mondiale
• Prezentarea unui studiu al Departamentului tematic B
17.	Chestiuni diverse
18.	Reuniuni următoare
	6 februarie 2023, 15.00 - 18.30
1 martie 2023, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30
2 martie 2023, 9.00 - 12.30

