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Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ENVI(2019)0226_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
streda 27. februára 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 15.30 do 18.30 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (2Q2)
27. februára 2019 od 9.00 do 9.45 h
1.	Postup spoločných výborov (článok 55) – výbory DEVE a ENVI, streda 27. februára 2019
CJ37/8/15483




OJ – PE636.106v01-00
 
* pozri osobitný návrh programu schôdze
* * *
27. februára 2019 od 10.00 do 11.30 h
2.	Prijatie programu schôdze
3.	Oznámenia predsedníctva
4.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	21. – 22. januára 2019	PV – PE634.493v01-00
29. januára 2019	PV – PE634.742v01-00
*** Elektronické hlasovanie ***
5.	Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá
ENVI/8/13213
***I	2018/0143(COD)	COM(2018)0284 – C8-0197/2018

Spravodajca:

Bas Eickhout (Verts/ALE)
AM – PE626.983v01-00
AM – PE627.698v01-00
AG – PE636.151v01-00
Gestorský výbor:

ENVI


Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE –
Rozhodnutie: bez stanoviska


IMCO –
Rozhodnutie: bez stanoviska


TRAN –
Henna Virkkunen (PPE)
AD – PE625.564v02-00
AM – PE627.052v01-00
 
	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní (má sa potvrdiť)
6.	Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy
ENVI/8/11619
***I	2017/0291(COD)	COM(2017)0653 – C8-0393/2017

Spravodajca:

Andrzej Grzyb (PPE)
AM – PE622.186v01-00
AM – PE622.270v02-00
AG – PE636.131v01-00
Gestorský výbor:

ENVI


Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE –
Claude Turmes
PA – PE620.803v01-00
AM – PE620.925v01-00

IMCO –
Rozhodnutie: bez stanoviska


TRAN –
Andor Deli (PPE)
AD – PE618.318v02-00
AM – PE622.314v02-00
AM – PE623.692v01-00
 
	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní (má sa potvrdiť)
*** Koniec elektronického hlasovania ***
7.	Výmena názorov s Európskym dvorom audítorov na tému Systém EÚ na meranie emisií vozidiel
27. februára 2019 od 11.30 do 12.30 h
Za zatvorenými dverami
8.	Schôdza koordinátorov
27. februára 2019 od 15.30 do 18.30 h
9.	Výmena názorov s komisárom pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenom Vellom o love chránených druhov
10.	Výmena názorov o zisteniach prešetrovania Medzinárodného konzorcia investigatívnych novinárov týkajúceho sa kauzy Implant Files, ktoré boli uverejnené 25. novembra 2018
11.	Návrh aktu Únie podľa článku 46 ods. 2 rokovacieho poriadku o zlepšení odberu plazmy v Európskej únii
ENVI/8/15592
	výmena názorov s autormi návrhu aktu Únie
12.	Oznámenia predsedníctva o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori 27. februára 2019
13.	Rôzne otázky
14.	Nasledujúce schôdze
	21. marca 2019 (Brusel)

