OJ\1209872SK.rtf	PE655.638v01-00
SK	Zjednotení v rozmanitosti	SK
PE655.638v01-00	 /1 	OJ\1209872SK.rtf
SK
OJ\1209872SK.rtf	 /1 	PE655.638v01-00
	SK

Európsky parlament
2019-2024
file_0.png




Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ENVI(2020)0716_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
štvrtok 16. júla 2020 od 9.30 do 11.00 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (2Q2)
a s účasťou členov výboru ENVI na diaľku
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Oznámenia predsedníctva o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori 13. júla 2020
4.	Oznámenie výsledkov hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu stanoviska na tému Investičný plán pre udržateľnú Európu – financovanie zelenej dohody a o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu stanoviska na tému Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov
Predloženie programu predsedníctva Rady
5.	Výmena názorov s nemeckou ministerkou potravinárstva a poľnohospodárstva Juliou Klöcknerovnou
* * *
*** Hlasovanie ***
Začiatok hlasovania na diaľku
Hlasovanie sa začne o 11.00 a skončí o 12.00 h.
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní (buď v zasadacej miestnosti výboru, alebo na diaľku), budú hlasovať prostredníctvom aplikácie iVote.
6.	Návrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie
ENVI/9/00294
*	2018/0135(CNS)	COM(2018)0325 – C8-0201/2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Esther de Lange (PPE)

Gestorský výbor:

BUDG
José Manuel Fernandes (PPE)
Valérie Hayer (Renew)
PR – PE653.866v01-00
 
	prijatie návrhu stanoviska vo forme listu
7.	Investičný plán pre udržateľnú Európu - financovanie zelenej dohody
ENVI/9/02785
	2020/2058(INI)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
AM – PE652.496v02-00
 
	prijatie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 9. jún 2020, 11.00 h
8.	Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov
ENVI/9/02449
	2020/2021(INI)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

IMCO
David Cormand (Verts/ALE)
PR – PE650.478v02-00
AM – PE653.970v01-00
 
	prijatie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 4. jún 2020, 11.00 h
Výsledky záverečného hlasovania o dvoch návrhoch stanovísk a návrhu stanoviska vo forme listu budú oznámené písomne.
*** Koniec hlasovania ***
9.	Rôzne otázky
10.	Nasledujúce schôdze
	2. septembra 2020

