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Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ENVI(2020)0608_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 8. júna 2020 od 13.45 do 15.45 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (6Q2)
a s účasťou členov výboru ENVI na diaľku
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Oznámenia predsedníctva o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori 2. júna 2020
4.	Stratégia udržateľnosti v oblasti chemických látok
ENVI/9/02398
	2020/2531(RSP)	

Spoluspravodajcovia:

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
Gestorský výbor:

ENVI


 
	preskúmanie návrhu uznesenia
výmena názorov s Komisiou a s výkonným riaditeľom Európskej chemickej agentúry (ECHA) Bjornom Hansenom
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 21. apríl 2020, 11.00 h
5.	Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa čiastočne udeľuje autorizácia na určité používanie oxidu chrómového podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACHLaw Ltd)
ENVI/9/03127

Spoluspravodajcovia:

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

 
	výmena názorov na základe návrhu uznesenia
6.	Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: predĺženie období platnosti schválenia účinných látok beflubutamid, benalaxyl, bentiavalicarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptán, cyazofamid, dimetomorf, etefón, etoxazol, famoxadón, fenamifos, flumioxazín, fluoxastrobín, folpet, formetanát, metribuzín, milbemektín, Paecilomyces lilacinus kmeň 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol a S-metolachlór
ENVI/9/03128

Spoluspravodajkyne:

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

 
	výmena názorov na základe návrhu uznesenia
* * *
*** Hlasovanie ***
Začiatok hlasovania na diaľku
Hlasovanie sa začne o 15.45 a ukončí o 16.45 h.
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú hlasovania v zasadacej miestnosti alebo na diaľku, zašlú svoje hlasy e-mailom, pričom použijú vytlačené hlasovacie lístky.
7.	Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: k návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa čiastočne udeľuje autorizácia na určité používanie oxidu chrómového podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACHLaw Ltd)
ENVI/9/03127

Spoluspravodajcovia:

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

 
	prijatie návrhu uznesenia
8.	Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: predĺženie období platnosti schválenia účinných látok beflubutamid, benalaxyl, bentiavalicarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptán, cyazofamid, dimetomorf, etefón, etoxazol, famoxadón, fenamifos, flumioxazín, fluoxastrobín, folpet, formetanát, metribuzín, milbemektín, Paecilomyces lilacinus kmeň 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol a S-metolachlór
ENVI/9/03128

Spoluspravodajkyne:

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

 
	prijatie návrhu uznesenia
*** Koniec hlasovania ***
Oznámenie výsledku hlasovania písomnou formou
9.	Rôzne otázky
10.	Nasledujúce schôdze
	16. júna 2020 od 9.00 do 11.00 h (Brusel)

