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EURÓPSKY PARLAMENT 2014 - 2019

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ENVI(2014)1110_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 10. novembra 2014 od 15.00 do 18.30 h
utorok 11. novembra 2014 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: 10. novembra 2014 : József Antall 4Q2 - 11. novembra 2014: Paul-Henri 
Spaak 3C050

10. novembra 2014 od 15.00 do 18.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedajúceho

3. Oznámenie predsedajúceho o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori

4. Zníženie emisií znečisťujúcich látok z cestných vozidiel
ENVI/8/00362
***I 2014/0012(COD) COM(2014)0028 – C7-0027/2014

Spravodajca: Albert Deß (PPE)
Gestorský výbor: ENVI –
Výbory 
požiadané o 
stanovisko:

ITRE – Rozhodnutie: bez stanoviska

IMCO –
TRAN –
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 výmena názorov bez dokumentu

5. Námietka podľa článku 106: smernica o kvalite palív – metódy výpočtu a 
požiadavky na predkladanie správ
ENVI/8/01877

2014/2931(RPS) COM(2014)0617

Gestorský výbor: ENVI –

 výmena názorov so zástupcami Komisie

6. Predstavenie zodpovedností a činností týchto agentúr v rozsahu právomocí
výboru ENVI 

- Európska chemická agentúra (ECHA)
- Európska agentúra pre lieky (EMA)
- Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
- Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
- Európska environmentálna agentúra (EEA)

pozri osobitný program

7. Výmena názorov so zástupcami Komisie o práci a poslaní Potravinového a 
veterinárneho úradu

11. novembra 2014 od 9.00 do 11.30 h

*** Elektronické hlasovanie ***

8. Vedecké skúmanie otázok týkajúcich sa potravín
ENVI/8/00444
***I 2014/0132(COD) COM(2014)0246 – C8-0005/2014

Spravodajca: Giovanni La Via (PPE)
Gestorský výbor: ENVI –
Výbory 
požiadané o 
stanovisko:

ITRE – Rozhodnutie: bez stanoviska

 hlasovanie o použití zjednodušeného postupu (článok 50 odsek 1, bez 
pozmeňujúcich návrhov) – správa

9. Možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky 
modifikovaných organizmov na ich území
ENVI/8/00574
***II 2010/0208(COD) 10972/3/2014 – C8-0145/2014

T7-0314/2011

Spravodajkyňa: Frédérique Ries (ALDE) PR – PE537.550v01-00
AM – PE539.851v01-00
AM – PE541.301v01-00
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Gestorský výbor: ENVI –

 prijatie návrhu odporúčania do druhého čítania
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 16. októbra 2014, 12.00 h

*** Koniec elektronického hlasovania ***

10. Výmena názorov s komisárom pre pre oblasť klímy a energetiky pánom Miguelom 
Ariasom Cañeteom o súčasnej a budúcej politike v oblasti klímy

11. novembra 2014 od 11.30 do 12.30 h

Za zatvorenými dverami

11. Schôdza koordinátorov

pokračovanie schôdze koordinátorov zo 6. novembra 2014

12. Rôzne otázky

13. Nasledujúce schôdze
 24. novembra 2014 od 19.00 do 22.30 h (v Štrasburgu)
 3. – 4. decembra 2014 (v Bruseli)


