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Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ENVI(2019)0314_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Mimoriadna schôdza
štvrtok 14. marca 2019 od 9.00 do 9.30 h
Štrasburg
Miestnosť: Winston Churchill (200)
14. marca 2019 od 9.00 do 9.20 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	14. februára 2019	PV – PE636.095v02-00
20. februára 2019	PV – PE636.191v01-00
4.	Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach
ENVI/8/02915
* Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE)
* * *
Spoločná rozprava
5.	Námietka podľa článku 106: umiestnenie výrobkov, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87751 (MON-87751-7), sú z nej zložené alebo vyrobené, na trh (D060916)
ENVI/8/15665
	2019/2603(RSP)	

Spoluspravodajcovia:

Bart Staes (Verts/ALE)
Guillaume Balas (S&D)
Valentinas Mazuronis (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Eleonora Evi (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Gestorský výbor:

ENVI


 
	preskúmanie návrhu uznesenia
6.	Námietka podľa článku 106: povolenie umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (D060917)
ENVI/8/15666
	2019/2604(RSP)	

Spoluspravodajcovia:

Bart Staes (Verts/ALE)
Guillaume Balas (S&D)
Valentinas Mazuronis (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Eleonora Evi (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Gestorský výbor:

ENVI


 
	preskúmanie návrhu uznesenia
* * *
14. marca 2019 od 9.20 do 9.30 h
*** Elektronické hlasovanie ***
7.	Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o perzistentných organických látkach (prepracované znenie)
ENVI/8/12585
***I	2018/0070(COD)	COM(2018)0144 – C8-0124/2018

Spravodajkyňa:

Julie Girling (PPE)
AM – PE623.927v02-00
LA – GEDA/A/(2019)002029
AG – PE636.247v01-00
Gestorský výbor:

ENVI


Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE –
Rozhodnutie: bez stanoviska


JURI –
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)
CM – PE625.541v02-00
 
	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 27. jún 2018, 11.00 h
8.	Námietka podľa článku 106: umiestnenie výrobkov, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87751 (MON-87751-7), sú z nej zložené alebo vyrobené, na trh (D060916)
ENVI/8/15665
	2019/2603(RSP)	

Spoluspravodajcovia:

Bart Staes (Verts/ALE)
Guillaume Balas (S&D)
Valentinas Mazuronis (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Eleonora Evi (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Gestorský výbor:

ENVI


 
	prijatie návrhu uznesenia
9.	Námietka podľa článku 106: povolenie umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (D060917)
ENVI/8/15666
	2019/2604(RSP)	

Spoluspravodajcovia:

Bart Staes (Verts/ALE)
Guillaume Balas (S&D)
Valentinas Mazuronis (ALDE)
Lynn Boylan (GUE/NGL)
Eleonora Evi (EFDD)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Gestorský výbor:

ENVI


 
	prijatie návrhu uznesenia
10.	Námietka podľa článku 106: povolenie pre niektoré použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (DEZA a.s.)
ENVI/8/15678
	2019/2605(RSP)	

Spoluspravodajcovia:

Pavel Poc (S&D)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

Gestorský výbor:

ENVI


 
	prijatie návrhu uznesenia
11.	Námietka podľa článku 106: povolenie pre niektoré použitia bis(2-etylhexyl)ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
ENVI/8/15679
	2019/2606(RSP)	

Spoluspravodajcovia:

Pavel Poc (S&D)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

Gestorský výbor:

ENVI


 
	prijatie návrhu uznesenia
12.	Uzavretie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
ENVI/8/15558
***	2018/0427(NLE)	21105/1/2018 – C8-0031/2019

Predsedníčka:

Adina-Ioana Vălean (PPE)

Gestorský výbor:

AFCO –
Guy Verhofstadt (ALDE)

 
	prijatie návrhu stanoviska vo forme listu (má sa potvrdiť)
*** Koniec elektronického hlasovania ***
13.	Rôzne otázky
14.	Nasledujúce schôdze
	21. marca 2019 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

