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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ENVI(2020)0625_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

štvrtok 25. júna 2020 od 9.30 do 11.00 h a od 16.45 do 18.45 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (2Q2)

S účasťou členov výboru ENVI na diaľku

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí
 5. marca 2020 PV – PE650.672v01-00

4. Výmena názorov s Komisiou o označovaní výživovej hodnoty na prednej strane 
balenia a o hodnotení nariadenia o výživových a zdravotných tvrdeniach o 
potravinách

* * *

*** Hlasovanie ***

Začiatok hlasovania na diaľku

Hlasovanie sa začne o 11.00 a skončí o 13.00 h.
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Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní (buď v zasadacej miestnosti, alebo na 
diaľku), budú hlasovať prostredníctvom aplikácie iVote.

5. Maximalizácia potenciálu energetickej hospodárnosti fondu budov EÚ
ENVI/9/02830

2020/2070(INI)

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:
Maria Spyraki (PPE) PA – PE650.506v01-00

AM – PE650.699v01-00
Gestorský výbor:

ITRE Ciarán Cuffe (Verts/ALE) PR – PE648.631v02-00
AM – PE652.316v01-00

 prijatie pozmeňujúcich návrhov
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 12. máj 2020, 11.00 h

6. 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

 prijatie otázky na ústne zodpovedanie
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 21. apríl 2020, 11.00 h

7. 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

 prijatie pozmeňujúcich návrhov
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 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 21. apríl 2020, 11.00 h

Výsledok hlasovania o otázke na ústne zodpovedanie bude oznámený písomne.

Výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu stanoviska a návrhu uznesenia 
budú oznámené písomne.

Záverečné hlasovanie o návrhu stanoviska a o návrhu uznesenia sa uskutoční na schôdzi 
29. júna 2020.

* * *

25. júna 2020 od 16.45 do 18.45 h

8. Výmena názorov s generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie 
Dr. Tedrosom Adhanomom Ghebreyesusom o boji proti COVID-19 vrátane 
Globálnej reakcie na koronavírus

* * *

Približne o 18.15 h

Schôdza organizovaná tematickou sekciou A na žiadosť pracovnej skupiny pre zdravie

9. Pandémia nového koronavírusu – očkovacia látka, liečba a odolnosť systémov 
zdravotnej starostlivosti
ENVI/9/03362

Pozri osobitný návrh programu

10. Rôzne otázky

11. Nasledujúce schôdze
 29. júna 2020 od 13.45 do 15.45 h (Brusel)
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