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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament

2019-2024

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2020)0716_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Čtvrtek 16. července 2020, 9:30–11:00

Brusel

Místnost: József Antall (2Q2)

S účastí členů výboru ENVI na dálku

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Sdělení předsedy týkající se doporučení koordinátorů ze dne 13. července 2020

4. Oznámení výsledků 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“

Představení programu předsednictví Rady

5. Výměna názorů s německou ministryní pro potraviny a zemědělství Julií
Klöcknerovou

* * *



PE655.638v01-00 2/3 OJ\1209872CS.rtf

CS

*** Hlasování ***

Zahájení hlasování na dálku

Hlasování bude zahájeno v 11:00 a uzavřeno ve 12:00.

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.

6. Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie
ENVI/9/00294
* 2018/0135(CNS) COM(2018)0325 – C8-0201/2018

Zpravodajka:
Esther de Lange (PPE)

Příslušný výbor:
BUDG José Manuel Fernandes (PPE)

Valérie Hayer (Renew)
PR – PE653.866v01-00

 přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu

7. 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

AM – PE650.680v01-00
Příslušný výbor:

BUDG, 
ECON*

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

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

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

8. 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 návrhu stanoviska
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 4. června 2020, 11:00

Výsledky konečného hlasování o dvou návrzích stanoviska a o návrhu stanoviska ve formě
dopisu budou oznámeny písemně.



OJ\1209872CS.rtf 3/3 PE655.638v01-00

CS

*** Konec hlasování ***

9. Různé

10. Příští schůze
 2. září 2020


	1209872CS.rtf

