OJ\1205602SK.rtf	PE652.399v01-00
SK	Zjednotení v rozmanitosti	SK
PE652.399v01-00	 /1 	OJ\1205602SK.rtf
SK
OJ\1205602SK.rtf	 /1 	PE652.399v01-00
	SK

Európsky parlament
2019-2024
file_0.png




Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ENVI(2020)0528_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
štvrtok 28. mája 2020 od 9.00 do 11.00 h a od 11.00 do 12.00 h a od 16.30 do 18.30 h a od 18.30 do 19.30 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (4Q2)
S účasťou členov výboru ENVI na diaľku
28. mája 2020 od 9.00 do 11.00 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	17. – 18. februára 2020	PV – PE648.325v01-00
4. marca 2020	PV – PE648.465v01-00
4.	Stanovenie rámca na dosiahnutie klimatickej neutrality a zmena nariadenia (EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický predpis)
ENVI/9/02649
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Spravodajkyňa:

Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
Gestorský výbor:

ENVI


Výbory požiadané o stanovisko:

ECON
Rozhodnutie: bez stanoviska


EMPL
Rozhodnutie: bez stanoviska


ITRE
Zdzisław Krasnodębski (ECR)


TRAN
Tilly Metz (Verts/ALE)
PA – PE650.613v01-00

REGI
Caroline Roose (Verts/ALE)


AGRI
Asger Christensen (Renew)
PA – PE650.646v01-00
 
	preskúmanie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 3. jún 2020, 11.00 h
5.	Nedostatok liekov - ako riešiť vznikajúci problém
ENVI/9/02769
	2020/2071(INI)	

Spravodajkyňa:

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)
PR – PE650.394v01-00
Gestorský výbor:

ENVI*


Výbory požiadané o stanovisko:

DEVE
Beata Kempa (ECR)


INTA
Andrey Kovatchev (PPE)
PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00

EMPL
Rozhodnutie: bez stanoviska


ITRE*
Joëlle Mélin (ID)
PA – PE650.634v01-00
AM – PE652.374v01-00

TRAN
Marco Campomenosi (ID)
PA – PE650.657v01-00
AM – PE652.370v01-00

JURI
Gilles Lebreton (ID)

 
	preskúmanie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 3. jún 2020, 11.00 h
* * *
28. mája 2020 od 11.00 do 12.00 h
*** Hlasovanie ***
Otvorenie postupu hlasovania na diaľku
Všetci poslanci, ktorí hlasujú v zasadacej miestnosti alebo na diaľku, zašlú svoje hlasy e-mailom, pričom použijú vytlačené hlasovacie lístky.
6.	Postup spoločných výborov (článok 58) – výbory ECON a ENVI, štvrtok 28. mája 2020
CJ36/9/03024
Pozri osobitný návrh programu schôdze
* * *
28. mája 2020 od 16.30 do 18.30 h
Oznámenie výsledku hlasovania písomnou formou
* * *
7.	Výmena názorov s komisárkou pre zdravie a bezpečnosť potravín Stellou Kyriakidesovou – prezentácia stratégie Z farmy na stôl a programu v oblasti zdravia
8.	Námietka podľa článku 112 ods. 2, ods. 3 a ods. 4 písm. c): Obnovenie schválenia účinnej látky pyriproxyfén I v súvislosti s uvádzaním prípravkov na ochranu rastlín na trh (D066474)
ENVI/9/03032

Spravodajkyňa:

Joëlle Mélin (ID)

 
	preskúmanie návrhu uznesenia
* * *
28. mája 2020 od 18.30 do 19.30 h
*** Hlasovanie ***
Otvorenie postupu hlasovania na diaľku
Všetci poslanci, ktorí hlasujú v zasadacej miestnosti alebo na diaľku, zašlú svoje hlasy e-mailom, pričom použijú vytlačené hlasovacie lístky.
9.	Námietka podľa článku 112 ods. 2, ods. 3 a ods. 4 písm. c): Obnovenie schválenia účinnej látky pyriproxyfén I v súvislosti s uvádzaním prípravkov na ochranu rastlín na trh (D066474)
ENVI/9/03032

Spravodajkyňa:

Joëlle Mélin (ID)

 
	prijatie návrhu uznesenia
* * *
Oznámenie výsledku hlasovania písomnou formou
10.	Rôzne otázky
11.	Nasledujúce schôdze
	4. júna 2020 (Brusel)

