Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru pescuit

PECH(2020)1202_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Miercuri, 2 decembrie 2020, 9.00 - 12.00 și 13.45 - 15.45
Joi, 3 decembrie 2020, 9.00 - 12.00
Sala: videoconferință cu participare de la distanță

2 decembrie 2020, 9.00 - 9.30 (cu ușile închise)
1.

Reuniune a coordonatorilor

În prezența Comisiei

2 decembrie 2020, 9.30 - 12.00
2.

Adoptarea ordinii de zi

3.

Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
 26-27 octombrie 2020

4.

PV – PE660.117v01-00

Comunicări ale președinției

***Procedura de votare de la distanță***
Deschiderea procedurii de votare de la distanță (în paralel cu lucrările comisiei).
OJ\1218965RO.rtf

RO

PE660.446v01-00
Unită în diversitate

RO

Votarea va fi deschisă între orele 9.30 și 11.00.
Toți membrii care participă la vot vor vota prin aplicația EPVote.
5.

Mai mult pește în mare? Măsuri de promovare a unei refaceri a stocurilor
dincolo de nivelul producției maxime durabile (MSY), inclusiv în zonele de
refacere a stocurilor de pește și în zonele marine protejate
PECH/9/01971
2019/2162(INI)
Raportoare:
Caroline Roose (Verts/ALE)

PR – PE650.373v01-00
AM – PE657.286v01-00

Comisie competentă:
PECH
 Adoptarea amendamentelor
***
6.

Consecințele pe care le are creșterea temperaturii apei mării asupra stocurilor de
pește și a pescuitului
PECH/9/01972
2019/2163(INI)
Raportoare:
Rosanna Conte (ID)

PR – PE660.174v01-00
DT – PE654.107v01-00

Comisie competentă:
PECH
 Examinarea proiectului de raport
 Stabilirea termenului de depunere a amendamentelor
7.

Încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea
Europeană și guvernul Insulelor Cook privind prelungirea Protocolului de
punere în aplicare a acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil
dintre Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook
PECH/9/04257
***
2020/0275(NLE)
11262/2020 – C9-0368/2020
Raportor:
François-Xavier Bellamy (PPE)
Comisie competentă:
PECH
Avize:
DEVE
Decizie: fără aviz
BUDG
Valérie Hayer (Renew)
 Examinarea proiectului de raport

8.

Încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea
Europeană și Republica Islamică Mauritania privind prelungirea protocolului de

PE660.446v01-00

RO

PR – PE659.080v01-00
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stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de
Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și
Republica Islamică Mauritania, care expiră la 15 noiembrie 2020
PECH/9/04273
***
2020/0274(NLE)
11260/2020 – C9-0372/2020
Raportoare:
Annie Schreijer-Pierik (PPE)
Comisie competentă:
PECH
Avize:
DEVE
Decizie: fără aviz
BUDG
Bogdan Rzońca (ECR)
 Examinarea proiectului de raport
9.

PR – PE660.079v01-00

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)
PECH/9/01214
 Schimb de opinii cu Pascal Savouret, director executiv, privind programul de lucru
pentru 2021

2 decembrie 2020, 13.45 - 15.45
Cu ușile închise
10.

Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești
PECH/9/01216
***I 2018/0210(COD)
COM(2018)0390 – C8-0270/2018
Raportor:
Gabriel Mato (PPE)
Comisie competentă:
PECH
Reuniunea raportorilor alternativi

3 decembrie 2020, 9.00 - 12.00
În prezența Comisiei
11.

Comunicări ale președinției

***Procedura de votare de la distanță***
Deschiderea procedurii de votare de la distanță (în paralel cu lucrările comisiei).
Votarea va fi deschisă între orele 9.00 și 10.00.
Toți membrii care participă la vot vor vota prin aplicația EPVote.
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PE660.446v01-00

RO

12.

Mai mult pește în mare? Măsuri de promovare a unei refaceri a stocurilor
dincolo de nivelul producției maxime durabile (MSY), inclusiv în zonele de
refacere a stocurilor de pește și în zonele marine protejate
PECH/9/01971
2019/2162(INI)
Raportoare:
Caroline Roose (Verts/ALE)

PR – PE650.373v01-00
AM – PE657.286v01-00

Comisie competentă:
PECH
 Adoptarea proiectului de raport
13.

Încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea
Europeană și guvernul Insulelor Cook privind prelungirea Protocolului de
punere în aplicare a acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil
dintre Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook
PECH/9/04257
***
2020/0275(NLE)
11262/2020 – C9-0368/2020
Raportor:
François-Xavier Bellamy (PPE)
Comisie competentă:
PECH
 Adoptarea proiectului de raport

14.

PR – PE659.080v01-00

Încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea
Europeană și Republica Islamică Mauritania privind prelungirea protocolului de
stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de
Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și
Republica Islamică Mauritania, care expiră la 15 noiembrie 2020
PECH/9/04273
*** 2020/0274(NLE)
11260/2020 – C9-0372/2020
Raportoare:
Annie Schreijer-Pierik (PPE)
Comisie competentă:
PECH
 Adoptarea proiectului de raport

PR – PE660.079v01-00

***
15.

Stabilirea unui sistem de documentare a capturilor de ton roșu (Thunnus
thynnus) și abrogarea Regulamentului (UE) nr. 640/2010 al Consiliului
PECH/9/04509
***I 2020/0302(COD)
COM(2020)0670 – C9-0336/2020
Comisie competentă:
PECH
 Expunerea Comisiei

PE660.446v01-00

RO
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16.

Impactul pe care îl au parcurile eoliene din larg și alte sisteme de energie din
surse regenerabile asupra pescuitului
PECH/9/01965
2019/2158(INI)
Raportor:
Peter van Dalen (PPE)
Comisie competentă:
PECH
Avize:
ITRE
Morten Petersen (Renew)


17.

DT – PE660.212v01-00

PA – PE648.288v01-00
AM – PE654.067v01-00

Examinarea documentului de lucru

Realizarea obiectivelor obligației de debarcare în temeiul articolului 15 al
politicii comune în domeniul pescuitului
PECH/9/01993
2019/2177(INI)
Raportor:
Søren Gade (Renew)
Comisie competentă:
PECH
 Examinarea proiectului de raport
 Stabilirea termenului de depunere a amendamentelor

PR – PE659.055v01-00

18.

Raport al Comisiei privind punerea în aplicare și funcționarea Regulamentului
(UE) 2017/1004 privind instituirea unui cadru al Uniunii pentru colectarea,
gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței
științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului - COM(2020) 664
PECH/9/04640
 Schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei

19.

Chestiuni diverse

20.

Reuniuni următoare
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PE660.446v01-00

RO

