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Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ENVI(2020)0629_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Poniedziałek 29 czerwca 2020 r., w godz. 13.45 – 15.45
Bruksela
Sala: József Antall (6Q2)
Oraz przy zdalnym udziale członków komisji ENVI
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącego
3.	Komunikaty przewodniczącego dotyczące zaleceń koordynatorów z dnia 22 czerwca 2020 r.
4.	Wymiana poglądów z Komisją na temat urzędowych kontroli w obrębie łańcucha dostaw żywności
5.	Wymiana poglądów z Komisją na temat wdrożenia dyrektywy 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów oraz oceny rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w sprawie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin
* * *
*** Głosowanie ***
Otwarcie głosowania zdalnego
Głosowanie zostanie otwarte o godz. 15.45 i zamknięte o godz. 17.45
Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu (obecni w sali posiedzeń komisji lub uczestniczący zdalnie) będą głosować za pośrednictwem aplikacji iVote
6.	Maksymalizacja potencjału efektywności energetycznej zasobów budowlanych UE
ENVI/9/02830
	2020/2070(INI)	

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

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

ITRE
Ciarán Cuffe (Verts/ALE)
PR – PE648.631v02-00
AM – PE652.316v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
Termin składania poprawek: 12 maja 2020 r., godz. 11.00
7.	Strategia na rzecz zrównoważoności w zakresie chemikaliów
ENVI/9/02398
	2020/2531(RSP)	

Współsprawozdawcy:

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
Przedm. właśc.:

ENVI


 
	Przyjęcie projektu rezolucji
Termin składania poprawek: 21 kwietnia 2020 r., godz. 11.00
8.	Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
ENVI/9/02351
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
 
	Przyjęcie poprawek
Termin składania poprawek: 12 maja 2020 r., godz. 11.00
Wyniki głosowań końcowych nad projektem opinii w sprawie maksymalizacji potencjału efektywności energetycznej zasobów budowlanych UE oraz nad projektem rezolucji w sprawie strategii na rzecz zrównoważoności w zakresie chemikaliów zostaną ogłoszone na piśmie.
Wyniki głosowań nad poprawkami do projektu opinii w sprawie ustanowienia Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną ogłoszone na piśmie.
Głosowanie końcowe nad projektem opinii w sprawie ustanowienia Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji odbędzie się na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2020 r.
*** Koniec głosowania ***
* * *
9.	Sprawy różne
10.	Następne posiedzenia
	2 lipca 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00 (Bruksela)

