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Evropský parlament

2019-2024

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2020)0608_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 8. června 2020, 13:45–15:45

Brusel

Místnost: József Antall (6Q2)

A s účastí členů výboru ENVI na dálku

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Sdělení předsedy týkající se doporučení koordinátorů ze dne 2. června 2020

4. Strategie pro udržitelnost chemických látek
ENVI/9/02398

2020/2531(RSP)

Spoluzpravodajové:
Maria Spyraki (PPE)
Maria Arena (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Danilo Oscar Lancini (ID)
Sven Giegold (Verts/ALE)
Pietro Fiocchi (ECR)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

RE – PE646.900v01-00
QO – PE646.903v01-00
AM – PE650.516v01-00
AM – PE647.043v01-00

Příslušný výbor:
ENVI
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 projednání návrhu usnesení
 výměna názorů se zástupci Komise a s výkonným ředitelem Evropské agentury 

pro chemické látky (ECHA) Bjornem Hansenem
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 21. dubna 2020, 11:00

5. Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu: návrh prováděcího rozhodnutí
Komise, kterým se částečně uděluje povolení určitých použití oxidu chromového 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
ENVI/9/03127

Spoluzpravodajové:
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (Renew)

 výměna názorů na základě návrhu usnesení

6. Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu, pokud jde o prodloužení doby 
platnosti schválení účinných látek beflubutamid, benalaxyl, benthiavalikarb, 
bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptan, kyazofamid,dimethomorf, ethefon, 
etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, formetanát, 
metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, 
pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol a s-metolachlor
ENVI/9/03128

Spoluzpravodajky:
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Maria Arena (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Eleonora Evi (NI)

 výměna názorů na základě návrhu usnesení

* * *

*** Hlasování ***

Zahájení hlasování na dálku

Hlasování bude zahájeno v 15:45 a uzavřeno v 16:45

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať už budou přítomni v zasedací místnosti 
výboru, nebo se schůze zúčastní na dálku, budou hlasovat elektronickou poštou pomocí
tištěných hlasovacích lístků a seznamů.

7. Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu: návrh prováděcího rozhodnutí
Komise, kterým se částečně uděluje povolení určitých použití oxidu chromového 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
ENVI/9/03127

Spoluzpravodajové:
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Bas Eickhout (Verts/ALE)
Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (Renew)

 přijetí návrhu usnesení

8. Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu, pokud jde o prodloužení doby 
platnosti schválení účinných látek beflubutamid, benalaxyl, benthiavalikarb, 
bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptan, kyazofamid,dimethomorf, ethefon, 
etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, formetanát, 
metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, 
pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol a s-metolachlor
ENVI/9/03128

Spoluzpravodajky:
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Maria Arena (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Eleonora Evi (NI)

 přijetí návrhu usnesení

*** Konec hlasování ***

Oznámení výsledků hlasování písemně

9. Různé

10. Příští schůze
 16. června 2020, 9:00–11:00 (Brusel)
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