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Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ENVI(2020)0907_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 7. septembra 2020 od 16.45 do 18.45 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (4Q2)
a s účasťou členov výboru ENVI na diaľku
7. septembra 2020 od 16.45 do 18.15 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Výmena názorov s Komisiou o stratégii EÚ v oblasti očkovacích látok vrátane súčasného stavu dohody o kúpe očkovacích látok
7. septembra 2020 od 18.15 do 18.45 h
4.	Námietka podľa článku 112 ods. 2, 3 a 4 písm. c): Zmena prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o špecifikácie oxidu titaničitého (E 171) (D066794/03)
ENVI/9/04004

Spoluspravodajcovia:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Eric Andrieu (S&D)
Eleonora Evi (NI)
Joëlle Mélin (ID)
Ljudmila Novak (PPE)
Mick Wallace (GUE/NGL)

 
	preskúmanie návrhu uznesenia
* * *
*** Hlasovanie ***
Začiatok hlasovania na diaľku
Hlasovanie sa začne o 18.45 a skončí o 20.15 h.
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní (buď v zasadacej miestnosti, alebo na diaľku), budú hlasovať prostredníctvom aplikácie iVote.
5.	Námietka podľa článku 112 ods. 2, 3 a 4 písm. c): Zmena prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o špecifikácie oxidu titaničitého (E 171) (D066794/03)
ENVI/9/04004

Spoluspravodajcovia:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Eric Andrieu (S&D)
Eleonora Evi (NI)
Joëlle Mélin (ID)
Ljudmila Novak (PPE)
Mick Wallace (GUE/NGL)

 
	prijatie návrhu uznesenia
6.	Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely
ENVI/9/03263
	2020/1998(BUD)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE653.750v01-00
AM – PE654.048v01-00
Gestorský výbor:

BUDG


 
	prijatie pozmeňujúcich návrhov k návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 8. júl 2020, 11.00 h
7.	Rámec pre etické aspekty umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií
ENVI/9/02487
	2020/2012(INL)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Adam Jarubas (PPE)
PA – PE648.284v01-00
AM – PE652.646v01-00
Gestorský výbor:

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	prijatie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 5. jún 2020, 11.00 h
Výsledky záverečného hlasovania o návrhu námietky budú oznámené písomne.
Výsledky hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch k návrhom stanovísk budú oznámené písomne.
Záverečné hlasovanie o návrhoch stanovísk sa uskutoční na schôdzi 10. septembra 2020.
*** Koniec hlasovania ***
* * *
8.	Rôzne otázky
9.	Nasledujúce schôdze
	10. septembra 2020 od 9.00 do 11.00 h a od 11.30 do 12.30 h (Brusel)
11. septembra 2020 od 10.00 do 10.30 h (Brusel)

