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Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2020)0629_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Pondělí 29. 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 22. června 2020
4.	Výměna názorů s Komisí o úředních kontrolách v rámci potravinového řetězce
5.	Výměna názorů s Komisí o provádění směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů a o hodnocení nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh
* * *
*** Hlasování ***
Zahájení hlasování na dálku
Hlasování bude zahájeno v 15:45 a uzavřeno v 17:45
Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať už jsou přítomni v zasedací místnosti výboru, nebo se schůze účastní na dálku, budou hlasovat pomocí aplikace iVote
6.	Maximalizace potenciálu fondu budov EU v oblasti energetické účinnosti
ENVI/9/02830
	2020/2070(INI)	

Zpravodajka:

Maria Spyraki (PPE)
PA – PE650.506v01-00
AM – PE650.699v01-00
Příslušný výbor:

ITRE
Ciarán Cuffe (Verts/ALE)
PR – PE648.631v02-00
AM – PE652.316v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 12. května 2020, 11:00
7.	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


 
	přijetí návrhu usnesení
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 21. dubna 2020, 11:00
8.	Zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci
ENVI/9/02351
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Zpravodaj:

Alexandr Vondra (ECR)
PA – PE650.356v03-00
AM – PE650.633v02-00
AM – PE652.279v02-00
AM – PE650.732v02-00
Příslušný výbor:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
 
	přijetí pozměňovacích návrhů
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 12. května 2020, 11:00
V ýsledky konečných hlasování o návrhu stanoviska k tématu Maximalizace potenciálu energetické účinnosti budov EU a návrhu usnesení o „strategii pro udržitelnost chemických látek“ budou oznámeny písemně.
Výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu stanoviska o zřízení fondu pro spravedlivý přechod budou oznámeny písemně.
Konečné hlasování o návrhu stanoviska ke zřízení fondu pro spravedlivý přechod proběhne na schůzi dne 2. července 2020.
*** Konec hlasování ***
* * *
9.	Různé
10.	Příští schůze
	2. července 2020, 9:00–11:00 (Brusel)

