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Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ENVI(2020)0706_2
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Poniedziałek 6 lipca 2020 r., w godz. 14.00 – 15.45
Wtorek 7 lipca 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00
Bruksela
Sala: József Antall (2Q2)
Oraz przy zdalnym udziale członków komisji ENVI
6 lipca 2020 r., w godz. 14.00 – 15.45
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącego
3.	Ogłoszenie wyników głosowania nad poprawkami do projektu opinii w sprawie wpływu zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się
Przedstawienie programu prezydencji Rady
4.	Wymiana poglądów z niemieckim ministrem zdrowia Jensem Spahnem
* * *
*** 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
5.	Wpływ zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się
ENVI/9/02637
	2020/2042(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)

 
	Przyjęcie projektu opinii
Termin składania poprawek: 25 maja 2020 r., godz. 11.00
6.	Globalny system gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki
ENVI/9/00420
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Sprawozdawczyni:

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

ENVI


Opiniodawcza:

ITRE
Decyzja: brak opinii


TRAN
Magdalena Adamowicz (PPE)
AD – PE641.314v02-00
AM – PE648.382v01-00
 
	Przyjęcie poprawek
Termin składania poprawek: 10 marca 2020 r., godz. 11.00
7.	Rola UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów
ENVI/9/01954
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Sprawozdawca:

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

ENVI*


Opiniodawcza:

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
Decyzja: brak opinii


AGRI*
Juozas Olekas (S&D)
AD – PE648.361v02-00
AM – PE650.344v01-00
 
	Przyjęcie poprawek
Termin składania poprawek: 29 kwietnia 2020 r., godz. 11.00
Wyniki głosowania końcowego nad projektem opinii w sprawie wpływu zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się zostaną ogłoszone na piśmie
Wyniki głosowań nad poprawkami do projektu sprawozdania w sprawie globalnego systemu gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki oraz nad poprawkami do projektu sprawozdania w sprawie roli UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów zostaną ogłoszone na piśmie
Głosowanie końcowe nad projektami sprawozdań odbędzie się na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2020 r.
*** Koniec głosowania ***
* * *
7 lipca 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00
8.	Ogłoszenie wyników głosowania nad poprawkami do projektu sprawozdania w sprawie globalnego systemu gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki oraz nad poprawkami do projektu sprawozdania w sprawie roli UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów
Przedstawienie programu prezydencji Rady
9.	Wymiana poglądów ze Svenją Schulze, niemiecką minister środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego
10.	Ustanowienie Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 oraz uchylenie rozporządzenia (UE) nr 282/2014 („Program UE dla zdrowia”)
ENVI/9/03163
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Sprawozdawca:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE653.803v01-00
Przedm. właśc.:

ENVI


Opiniodawcza:

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

EMPL
Decyzja: brak opinii


ITRE
Decyzja: brak opinii


IMCO
Decyzja: brak opinii

 
	Rozpatrzenie projektu sprawozdania
Termin składania poprawek: 13 lipca 2020 r., godz. 11.00
* * *
*** Głosowanie ***
Otwarcie głosowania zdalnego
Głosowanie zostanie otwarte o godz. 11.00 i zamknięte o godz. 12.00
Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu (obecni w sali posiedzeń komisji lub uczestniczący zdalnie) będą głosować za pośrednictwem aplikacji iVote
11.	Globalny system gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki
ENVI/9/00420
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Sprawozdawczyni:

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

ENVI


Opiniodawcza:

ITRE
Decyzja: brak opinii


TRAN
Magdalena Adamowicz (PPE)
AD – PE641.314v02-00
AM – PE648.382v01-00
 
	Przyjęcie projektu sprawozdania
Termin składania poprawek: 10 marca 2020 r., godz. 11.00
12.	Rola UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów
ENVI/9/01954
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Sprawozdawca:

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

ENVI*


Opiniodawcza:

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
Decyzja: brak opinii


AGRI*
Juozas Olekas (S&D)
AD – PE648.361v02-00
AM – PE650.344v01-00
 
	Przyjęcie projektu sprawozdania
Termin składania poprawek: 29 kwietnia 2020 r., godz. 11.00
Wyniki głosowania końcowego nad projektami sprawozdań zostaną ogłoszone na piśmie
*** Koniec głosowania ***
* * *
13.	Sprawy różne
14.	Następne posiedzenia
	13 lipca 2020 r., w godz. 16.45 – 18.45 (Bruksela)

