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Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2020)0706_2
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Pondělí 6. července 2020, 14:00–15:45
Úterý 7. července 2020, 9:00–11:00
Brusel
Místnost: József Antall (2Q2)
S účastí členů výboru ENVI na dálku
6. července 2020, 14:00–15:45
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedy
3.	Oznámení výsledků hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu stanoviska k dopadům změny klimatu na zranitelné osoby obyvatelstva v rozvojových zemích
Představení programu předsednictví Rady
4.	Výměna názorů s německým ministrem zdravotnictví Jensem Spahnem
* * *
*** 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.
5.	Dopady změny klimatu na zranitelné skupiny obyvatelstva v rozvojových zemích
ENVI/9/02637
	2020/2042(INI)	

Zpravodaj:

Mick Wallace (GUE/NGL)
PA – PE650.533v01-00
AM – PE652.443v01-00
Příslušný výbor:

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)

 
	přijetí návrhu stanoviska
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 25. května 2020, 11:00
6.	Celosvětový systém shromažďování údajů o spotřebě topných olejů u lodí
ENVI/9/00420
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Zpravodajka:

Jutta Paulus (Verts/ALE)
PR – PE646.870v01-00
AM – PE648.521v01-00
Příslušný výbor:

ENVI


Stanoviska:

ITRE
rozhodnutí: bez stanoviska


TRAN
Magdalena Adamowicz (PPE)
AD – PE641.314v02-00
AM – PE648.382v01-00
 
	přijetí pozměňovacích návrhů
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 10. března 2020, 11:00
7.	Úloha EU v ochraně a obnově světových lesů
ENVI/9/01954
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Zpravodaj:

Stanislav Polčák (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
Příslušný výbor:

ENVI*


Stanoviska:

DEVE*
Hildegard Bentele (PPE)
AD – PE648.612v02-00
AM – PE650.565v01-00

INTA*
Karin Karlsbro (Renew)
AD – PE648.523v02-00
AM – PE650.546v01-00

ITRE
Mauri Pekkarinen (Renew)
AD – PE647.152v02-00
AM – PE648.617v01-00

REGI
rozhodnutí: bez stanoviska


AGRI*
Juozas Olekas (S&D)
AD – PE648.361v02-00
AM – PE650.344v01-00
 
	přijetí pozměňovacích návrhů
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 29. dubna 2020, 11:00
Výsledky konečného hlasování o návrhu stanoviska k dopadům změny klimatu na zranitelné osoby obyvatelstva v rozvojových zemích budou oznámeny písemně.
Výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu zprávy o celosvětovém systému shromažďování údajů o spotřebě topných olejů u lodí a k návrhu zprávy o posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů budou oznámeny písemně.
Konečné hlasování o návrzích zpráv proběhne na schůzi dne 7. července 2020.
*** Konec hlasování ***
* * *
7. července 2020, 9:00–11:00
8.	Oznámení výsledků hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu zprávy o celosvětovém systému shromažďování údajů o spotřebě topných olejů u lodí a o pozměňovacích návrzích k návrhu zprávy o posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů
Představení programu předsednictví Rady
9.	Výměna názorů s německou ministryní životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti Svenjou Schulzeovou 
10.	Zavedení programu činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021-2027 a zrušení nařízení (EU) č. 282/2014 (program „EU pro zdraví“)
ENVI/9/03163
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Zpravodaj:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE653.803v01-00
Příslušný výbor:

ENVI


Stanoviska:

BUDG
Nicolae Ștefănuță (Renew)
PA – PE653.947v01-00

EMPL
rozhodnutí: bez stanoviska


ITRE
rozhodnutí: bez stanoviska


IMCO
rozhodnutí: bez stanoviska

 
	projednání návrhu zprávy
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 13. července 2020, 11:00
* * *
*** Hlasování ***
Zahájení hlasování na dálku
Hlasování bude zahájeno v 11:00 a uzavřeno ve 12:00.
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.
11.	Celosvětový systém shromažďování údajů o spotřebě topných olejů u lodí
ENVI/9/00420
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Zpravodajka:

Jutta Paulus (Verts/ALE)
PR – PE646.870v01-00
AM – PE648.521v01-00
Příslušný výbor:

ENVI


Stanoviska:

ITRE
rozhodnutí: bez stanoviska


TRAN
Magdalena Adamowicz (PPE)
AD – PE641.314v02-00
AM – PE648.382v01-00
 
	přijetí návrhu zprávy
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 10. března 2020, 11:00
12.	Úloha EU v ochraně a obnově světových lesů
ENVI/9/01954
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Zpravodaj:

Stanislav Polčák (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
Příslušný výbor:

ENVI*


Stanoviska:

DEVE*
Hildegard Bentele (PPE)
AD – PE648.612v02-00
AM – PE650.565v01-00

INTA*
Karin Karlsbro (Renew)
AD – PE648.523v02-00
AM – PE650.546v01-00

ITRE
Mauri Pekkarinen (Renew)
AD – PE647.152v02-00
AM – PE648.617v01-00

REGI
rozhodnutí: bez stanoviska


AGRI*
Juozas Olekas (S&D)
AD – PE648.361v02-00
AM – PE650.344v01-00
 
	přijetí návrhu zprávy
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 29. dubna 2020, 11:00
Výsledky konečného hlasování o návrzích zpráv budou oznámeny písemně.
*** Konec hlasování ***
* * *
13.	Různé
14.	Příští schůze
	13. července 2020, 16:45–18:45 (Brusel)

