OJ\1209871PL.rtf	PE655.637v01-00
PL	Zjednoczona w różnorodności	PL
PE655.637v01-00	 /1 	OJ\1209871PL.rtf
PL
OJ\1209871PL.rtf	 /1 	PE655.637v01-00
	PL

Parlament Europejski
2019-2024
file_0.png




Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ENVI(2020)0714_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Wtorek 14 lipca 2020 r., w godz. 13.30–14.00
Bruksela
Sala: József Antall (2Q2)
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Ogłoszenie wyników głosowania nad poprawkami do projektu sprawozdania w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów oraz nad poprawkami do projektu sprawozdania w sprawie braku leków – jak poradzić sobie z narastającym problemem
*** Głosowanie ***
Otwarcie procedury głosowania zdalnego
Głosowanie zostanie otwarte o godz. 14.00 i zamknięte o godz. 16.00
Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu (obecni w sali posiedzeń komisji lub uczestniczący zdalnie) będą głosować za pośrednictwem aplikacji iVote.
3.	Homologacja typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów
ENVI/9/00533
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Sprawozdawczyni:

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

ENVI*


Opiniodawcza:

ITRE
Decyzja: brak opinii


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
 
	Przyjęcie projektu sprawozdania
Termin składania poprawek: 28 stycznia 2020 r., godz. 11.00
4.	Brak leków - jak poradzić sobie z narastającym problemem
ENVI/9/02769
	2020/2071(INI)	

Sprawozdawczyni:

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

ENVI*


Opiniodawcza:

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

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

EMPL
Decyzja: brak opinii


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
 
	Przyjęcie projektu sprawozdania
Termin składania poprawek: 3 czerwca 2020 r., godz. 11.00
5.	Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy - Jak finansować Zielony Ład
ENVI/9/02785
	2020/2058(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Petros Kokkalis (GUE/NGL)
PA – PE650.586v01-00
AM – PE650.680v01-00
Przedm. właśc.:

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
AM – PE652.496v02-00
 
	Przyjęcie poprawek
Termin składania poprawek: 9 czerwca 2020 r., godz. 11.00
6.	Dążenie do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów
ENVI/9/02449
	2020/2021(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE647.120v01-00
AM – PE647.121v01-00
Przedm. właśc.:

IMCO
David Cormand (Verts/ALE)
PR – PE650.478v02-00
AM – PE653.970v01-00
 
	Przyjęcie poprawek
Termin składania poprawek: 4 czerwca 2020 r., godz. 11.00
Wyniki głosowań końcowych nad dwoma sprawozdaniami zostaną ogłoszone na piśmie.
Wyniki głosowań nad poprawkami do projektu opinii w sprawie planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy – Jak finansować Zielony Ład oraz nad poprawkami do projektu opinii w sprawie dążenia do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów zostaną ogłoszone na piśmie.
Głosowanie końcowe nad tymi dwiema opiniami odbędzie się na posiedzeniu 16 lipca 2020 r.
*** Koniec głosowania ***
7.	Sprawy różne
8.	Następne posiedzenia
	16 lipca 2020 r., w godz. 9.30–11.00 (Bruksela)

