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Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ENVI(2020)0713_2
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 13. júla 2020 od 12.00 do 12.30 h
Brusel, Miestnosť: József Antall (2Q2)
pondelok 13. júla 2020 od 16.45 do 18.45 h
Brusel, Miestnosť: Altiero Spinelli (5G-3)
pondelok 13. júla 2020 od 18.45 do 19.45 h  (schôdza koordinátorov)
Brusel, Miestnosť: Altiero Spinelli (5G-3)

a s účasťou členov výboru ENVI na diaľku
13. júla 2020 od 12.00 do 12.30 h
1.	Prijatie programu schôdze
*** Hlasovanie ***
Začiatok hlasovania na diaľku
Hlasovanie sa začne o 12.00 a skončí o 14.30 h.
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní (buď v zasadacej miestnosti, alebo na diaľku), budú hlasovať prostredníctvom aplikácie iVote.
2.	Typové schvaľovanie motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel
ENVI/9/00533
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Spravodajkyňa:

Esther de Lange (PPE)
PR – PE644.883v01-00
AM – PE646.951v01-00
Gestorský výbor:

ENVI*


Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE
Rozhodnutie: bez stanoviska


IMCO*
Anna Cavazzini (Verts/ALE)
AD – PE643.178v02-00
AM – PE644.807v01-00

TRAN
Sven Schulze (PPE)
AD – PE644.889v02-00
AM – PE646.958v01-00
AM – PE646.974v01-00
 
	termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 28. január 2020, 11.00 h

• prijatie pozmeňujúcich návrhov
3.	Nedostatok liekov - ako riešiť vznikajúci problém
ENVI/9/02769
	2020/2071(INI)	

Spravodajkyňa:

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)
PR – PE650.394v01-00
AM – PE652.627v01-00
AM – PE652.629v01-00
AM – PE652.628v01-00
Gestorský výbor:

ENVI*


Výbory požiadané o stanovisko:

DEVE
Beata Kempa (ECR)
AD – PE653.840v01-00

INTA
Andrey Kovatchev (PPE)
AD – PE650.551v02-00
AM – PE652.313v01-00

EMPL
Rozhodnutie: bez stanoviska


ITRE*
Joëlle Mélin (ID)
AD – PE650.634v02-00
AM – PE652.374v01-00

TRAN
Marco Campomenosi (ID)
AD – PE650.657v03-00
AM – PE652.370v01-00

JURI
Gilles Lebreton (ID)
AL – PE652.652v01-00
 
	termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 3. jún 2020, 11.00 h

• prijatie pozmeňujúcich návrhov
Výsledky hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch k návrhom správ budú oznámené písomne.
Záverečné hlasovanie o návrhoch správ sa uskutoční na schôdzi 14. júla 2020.
*** Koniec hlasovania ***
* * *
13. júla 2020 od 16.45 do 18.45 h
4.	Oznámenia predsedníctva
5.	Oznámenia predsedníctva o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori 9. júla 2020
6.	Vypočutie kandidáta na funkciu výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre lieky (EMA)
ENVI/9/03446
	výmena názorov
* * *
13. júla 2020 od 18.45 do 19.45 h
Za zatvorenými dverami
7.	Schôdza koordinátorov
8.	Rôzne otázky
9.	Nasledujúce schôdze
	14. júla 2020
16. júla 2020

