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Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ENVI(2020)0716_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Czwartek 16 lipca 2020 r., w godz. 9.30–11.00
Bruksela
Sala: József Antall (2Q2)
Oraz przy zdalnym udziale członków komisji ENVI
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącego
3.	Komunikaty przewodniczącego dotyczące zaleceń koordynatorów z 13 lipca 2020 r.
4.	Ogłoszenie wyników głosowania 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
Przedstawienie programu prezydencji Rady
5.	Wymiana poglądów z niemiecką minister ds. żywności i rolnictwa Julią Klöckner
* * *
*** Głosowanie ***
Otwarcie procedury 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.
6.	Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej
ENVI/9/00294
*	2018/0135(CNS)	COM(2018)0325 – C8-0201/2018

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Esther de Lange (PPE)

Przedm. właśc.:

BUDG
José Manuel Fernandes (PPE)
Valérie Hayer (Renew)
PR – PE653.866v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii w formie pisma
7.	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 projektu opinii
Termin składania poprawek: 9 czerwca 2020 r., godz. 11.00
8.	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 projektu opinii
Termin składania poprawek: 4 czerwca 2020 r., godz. 11.00
Wyniki głosowania końcowego nad dwoma projektami opinii i nad projektem opinii w formie pisma zostaną ogłoszone na piśmie.
*** Koniec głosowania ***
9.	Sprawy różne
10.	Następne posiedzenia
	2 września 2020 r.

