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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament

2019-2024

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2020)0714_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Úterý 14. července 2020, 13:30–14:00

Brusel

Místnost: József Antall (2Q2)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Oznámení výsledků hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu zprávy 
„Schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních 
vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu 
k informacím o opravách a údržbě vozidla“ a o pozměňovacích návrzích k 
návrhu zprávy „Nedostatek léků – jak řešit vznikající problém“

*** Hlasování ***

Zahájení hlasování na dálku

Hlasování bude zahájeno ve 14:00 a uzavřeno v 16:00.

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať už budou přítomni v zasedací místnosti 
výboru, nebo se schůze zúčastní na dálku, budou hlasovat pomocí aplikace iVote.

3. Schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel 
a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím 
o opravách a údržbě vozidla
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ENVI/9/00533
***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Zpravodajka:
Esther de Lange (PPE) PR – PE644.883v01-00

AM – PE646.951v01-00
Příslušný výbor:

ENVI*
Stanoviska:

ITRE rozhodnutí: 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

 přijetí návrhu zprávy
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 28. ledna 2020, 11:00

4. Nedostatek léků - jak řešit vznikající problém
ENVI/9/02769

2020/2071(INI)

Zpravodajka:
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE) PR – PE650.394v01-00

AM – PE652.627v01-00
AM – PE652.629v01-00
AM – PE652.628v01-00

Příslušný výbor:
ENVI*

Stanoviska:
DEVE Beata Kempa (ECR) AD – PE653.840v01-00
INTA Andrey Kovatchev (PPE) AD – PE650.551v02-00

AM – PE652.313v01-00
EMPL rozhodnutí: 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

 přijetí návrhu zprávy
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 3. června 2020, 11:00

5. Investiční plán pro udržitelnou Evropu - financování Zelené dohody pro Evropu
ENVI/9/02785

2020/2058(INI)

Zpravodaj:
Petros Kokkalis (GUE/NGL) PA – PE650.586v01-00



OJ\1209871CS.rtf 3/3 PE655.637v01-00

CS

AM – PE650.680v01-00
Příslušný výbor:

BUDG, 
ECON*

Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)

PR – PE650.587v01-00
AM – PE652.496v02-00

 přijetí pozměňovacích návrhů
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 9. června 2020, 11:00

6. Směrem k udržitelnějšímu jednotnému trhu pro podniky a spotřebitele
ENVI/9/02449

2020/2021(INI)

Zpravodaj:
Pascal Canfin (Renew) PA – PE647.120v01-00

AM – PE647.121v01-00
Příslušný výbor:

IMCO David Cormand (Verts/ALE) PR – PE650.478v02-00
AM – PE653.970v01-00

 přijetí pozměňovacích návrhů
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 4. června 2020, 11:00

Výsledky konečného hlasování o dvou zprávách budou oznámeny písemně.

Výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu stanoviska „Investiční plán pro 
udržitelnou Evropu – financování Zelené dohody pro Evropu“ a o pozměňovacích návrzích 
k návrhu stanoviska „Cesta k udržitelnějšímu jednotnému trhu pro podniky a spotřebitele“
budou oznámeny písemně.

Konečné hlasování o těchto dvou stanoviscích proběhne na schůzi dne 16. července 2020.

*** Konec hlasování ***

7. Různé

8. Příští schůze
 16. července 2020, 9:30–11:00 (Brusel)
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