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Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ENVI(2020)0902_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
streda 2. septembra 2020 od 13.45 do 15.45 h
Brusel, Miestnosť: József Antall (4Q1)
štvrtok 3. septembra 2020 od 10.00 do 11.00 h
Brusel, Miestnosť: Altiero Spinelli (3G-3)

a s účasťou členov výboru ENVI na diaľku
2. septembra 2020 od 13.45 do 15.00 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	4. mája 2020	PV – PE650.678v01-00
11. mája 2020	PV – PE652.335v01-00
12. mája 2020	PV – PE652.336v01-00
4.	Výmena názorov s riaditeľkou Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) Dr. Andreou Ammonovou – aktuálna situácia COVID-19
2. septembra 2020 od 15.00 do 15.45 h
5.	Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode
ENVI/9/02705
	2020/2613(RSP)	

Spoluspravodajcovia:

Christophe Hansen (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Marco Dreosto (ID)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Malin Björk (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
RE – PE652.391v01-00
QO – PE652.389v01-00
QO – PE652.390v01-00
AM – PE655.641v03-00
Gestorský výbor:

ENVI


 
	výmena názorov na základe návrhu uznesenia
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 1. júl 2020, 11.00 h
* * *
*** Hlasovanie ***
Začiatok hlasovania na diaľku
Hlasovanie sa začne o 15.45 a skončí o 17.45 h.
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní (buď v zasadacej miestnosti, alebo na diaľku), budú hlasovať prostredníctvom aplikácie iVote.
6.	Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode
ENVI/9/02705
	2020/2613(RSP)	

Spoluspravodajcovia:

Christophe Hansen (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Marco Dreosto (ID)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Malin Björk (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
RE – PE652.391v01-00
QO – PE652.389v01-00
QO – PE652.390v01-00
AM – PE655.641v03-00
Gestorský výbor:

ENVI


 
	prijatie otázok na ústne zodpovedanie
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 1. júl 2020, 11.00 h
7.	Zmena nariadenia (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o vytvorenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti
ENVI/9/03450
***I	2020/0106(COD)	COM(2020)0404 – C9-0156/2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Pascal Canfin (Renew)
AM – PE655.624v01-00
Gestorský výbor:

BUDG, ECON*
José Manuel Fernandes (PPE)
Nils Torvalds (Renew)
Irene Tinagli (S&D)
PR – PE655.850v01-00
AM – PE655.933v01-00
 
	prijatie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 15. júl 2020, 15.00 h
8.	Zmena rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany
ENVI/9/03230
***I	2020/0097(COD)	COM(2020)0220 – C9-0160/2020

Spravodajca:

Nikos Androulakis (S&D)
PR – PE652.637v01-00
AM – PE654.063v01-00
Gestorský výbor:

ENVI*


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET
Rozhodnutie: bez stanoviska


DEVE*
Tomas Tobé (PPE)
AL – PE654.047v01-00

BUDG
Niclas Herbst (PPE)
PA – PE653.873v01-00
AM – PE655.689v01-00

REGI
Rozhodnutie: bez stanoviska


JURI (AJ)


 
	prijatie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 6. júl 2020, 11.00 h
Výsledky záverečného hlasovania o návrhu otázok na ústne zodpovedanie týkajúcich sa vykonávania právnych predpisov EÚ o vode budú oznámené písomne.
Výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu správy o zmene nariadenia (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o vytvorenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti, a o návrhu správy o zmene rozhodnutia 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany budú oznámené písomne.
Záverečné hlasovanie o návrhoch správ sa uskutoční na schôdzi 3. septembra 2020.
*** Koniec hlasovania ***
* * *
3. septembra 2020 od 10.00 do 11.00 h
9.	Oznámenie výsledkov hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu správy o zmene nariadenia (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o vytvorenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti, a o návrhu správy o zmene rozhodnutia 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany
10.	Technické a prevádzkové opatrenia pre efektívnejšiu a ekologickejšiu námornú dopravu
ENVI/9/02085
	2019/2193(INI)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Javi López (S&D)
PA – PE650.358v01-00
Gestorský výbor:

TRAN
Karima Delli (Verts/ALE)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 9. september 2020, 11.00 h
* * *
*** 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, alebo na diaľku), budú hlasovať prostredníctvom aplikácie iVote.
11.	Zmena nariadenia (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o vytvorenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti
ENVI/9/03450
***I	2020/0106(COD)	COM(2020)0404 – C9-0156/2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Pascal Canfin (Renew)
AM – PE655.624v01-00
Gestorský výbor:

BUDG, ECON*
José Manuel Fernandes (PPE)
Nils Torvalds (Renew)
Irene Tinagli (S&D)
PR – PE655.850v01-00
AM – PE655.933v01-00
 
	prijatie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 15. júl 2020, 15.00 h
12.	Zmena rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany
ENVI/9/03230
***I	2020/0097(COD)	COM(2020)0220 – C9-0160/2020

Spravodajca:

Nikos Androulakis (S&D)
PR – PE652.637v01-00
AM – PE654.063v01-00
Gestorský výbor:

ENVI*


Výbory požiadané o stanovisko:

AFET
Rozhodnutie: bez stanoviska


DEVE*
Tomas Tobé (PPE)
AL – PE654.047v01-00

BUDG
Niclas Herbst (PPE)
PA – PE653.873v01-00
AM – PE655.689v01-00

REGI
Rozhodnutie: bez stanoviska


JURI (AJ)


 
	prijatie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 6. júl 2020, 11.00 h
Výsledky záverečného hlasovania o návrhoch správ budú oznámené písomne.
*** Koniec hlasovania ***
* * *
13.	Rôzne otázky
14.	Nasledujúce schôdze
	7. septembra 2020 od 16.45 do 18.45 h (Brusel)

