VEDLEGG 2
DAGSORDEN FOR 38. SESJON I DEN BLANDETE NORSK-RUSSISKE
FISKERIKOMMISJON, SOTSJI, 5–9. OKTOBER 2009
1.

Åpning av sesjonen

2.

Godkjenning av dagsorden

3.

Arbeidsgrupper

4.

Utveksling av fangststatistikk for 2008 og hittil i 2009

5.

Regulering av fisket etter torsk og hyse i 2010
5.1

Fastsettelse av totalkvoter og fordeling av kvoter

5.2

Andre tiltak for regulering av fisket
5.2.1 Tekniske reguleringstiltak

6

Regulering av fisket etter lodde i 2010

7.

Spørsmål vedrørende forvaltning av norsk vårgytende sild i 2010

8.

Regulering av fisket etter andre fiskeslag i 2010
8.1

Blåkveite

8.2

Uer

8.3

Sei
8.3.1 Bestandstilstand for sei
8.3.2 Om grenseoverskridende egenskaper ved bestanden av sei i
Barentshavet

9.

Kamtsjatkakrabbe (Paralithodes camtschaticus) i Barentshavet

10.

Regulering av fisket etter reker i 2010

11.

Regulering av selfangsten i 2010

12.

Forvaltningssamarbeid innen fiskeri
12.1

Om implementering av tiltak vedtatt under 37. sesjon vedrørende kontroll

12.2

Rapport fra Det permanente utvalg for forvaltnings- og kontrollspørsmål i
fiskerisektoren

12.3

Utarbeiding av regler for langsiktig, bærekraftig forvaltning av levende marine
ressurser i Barentshavet og Norskehavet

12.4

Memorandum om samarbeidsordninger mellom partenes kontrollmyndigheter

12.5

Regler om partenes utstedelse av lisenser for fiske og håndhevelse av
fiskeribestemmelsene

12.6

Kontrolltiltak for fiske i Barentshavet og Norskehavet i 2010
Godkjenning av ”Metode for en sammensatt analyse av satellittsporingsdata og
informasjon om transport og landing av fiskeprodukter av torsk og hyse”

12.7

Reglene for utøvelse av fisket i havområdet ved Svalbard

12.8

Tredjelands fiske og gjennomføring av Avtale av 15. mai 1999 mellom Norge,
Den russiske føderasjon og Island om visse samarbeidsforhold på
fiskeriområdet

12.9

Felles omregningsfaktorer for fiskeprodukter

12.10 Prosedyre for stengning og åpning av fiskefelt
12.11 Elektronisk rapportering. Presentasjon av elektronisk fangstdagbok
13.

Felles forskning på levende marine ressurser

14.

Eventuelt
14.1 Utbredelse av fellesbestander i Polhavet
14.2 Miljøtilstand og biologiske ressurser i Barentshavet

15.

Avslutning av sesjonen

