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Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ENVI(2020)0921_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Poniedziałek 21 września 2020 r., w godz. 15.00 – 15.45
Bruksela, Sala: József Antall (6Q2)
Wtorek 22 września 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00
Bruksela, Sala: József Antall (4Q2)
Wtorek 22 września 2020 r., w godz. 11.30 – 12.30
Bruksela, Sala: József Antall (4Q2)

Ze zdalnym udziałem członków komisji ENVI
21 września 2020 r., w godz. 15.00 – 15.45
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącego
3.	Komunikaty przewodniczącego dotyczące zaleceń koordynatorów z dnia 10 września 2020 r.
4.	Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
	18 maja 2020 r.	PV – PE652.382v01-00
28 maja 2020 r.	PV – PE652.579v02-00
4 czerwca 2020 r.	PV – PE655.663v01-00
5 czerwca 2020 r.	PV – PE655.650v01-00
8 czerwca 2020 r.	PV – PE653.897v01-00
16 czerwca 2020 r.	PV – PE654.097v01-00
22 czerwca 2020 r.	PV – PE654.095v01-00
29 czerwca 2020 r.	PV – PE655.749v01-00
5.	Wpływ zmiany klimatu na prawa człowieka i rola obrońców środowiska w tej kwestii
ENVI/9/03508
	2020/2134(INI)	

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Simona Baldassarre (ID)
PA – PE655.977v01-00
Przedm. właśc.:

AFET
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE655.925v01-00
 
	Rozpatrzenie projektu opinii
Termin składania poprawek: 30 września 2020 r., godz. 11.00
* * *
*** Głosowanie ***
Otwarcie procedury głosowania zdalnego
Głosowanie zostanie otwarte o godz. 15.45 i zamknięte o godz. 16.45
Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu (obecni w sali posiedzeń komisji lub uczestniczący zdalnie) będą głosować za pośrednictwem aplikacji iVote
6.	Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje
ENVI/9/03263
	2020/1998(BUD)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Pascal Canfin (Renew)
AD – PE653.750v02-00
AM – PE654.048v01-00
Przedm. właśc.:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Termin składania poprawek: 8 lipca 2020 r., godz. 11.00
Przyjęcie poprawek budżetowych
Wyniki głosowania nad poprawkami budżetowymi zostaną przekazane na piśmie
*** Koniec głosowania ***
7.	Sprawy różne
8.	Następne posiedzenia
	28 września 2020 r. (Bruksela)
* * *
22 września 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00
Ze zdalnym udziałem członków komisji ENVI i ITRE
9.	Wspólne wysłuchanie publiczne komisji ENVI i ITRE na temat „Jak zagwarantować obywatelom UE dostęp do szczepionek przeciw COVID-19: badania kliniczne oraz wyzwania związane z produkcją i dystrybucją”
ENVI/9/04142
	Patrz osobny projekt porządku dziennego
* * *
22 września 2020 r., w godz. 11.30 – 12.30
10.	Wspólne wysłuchanie publiczne komisji ENVI i ITRE na temat „Jak zagwarantować obywatelom UE dostęp do szczepionek przeciw COVID-19: badania kliniczne oraz wyzwania związane z produkcją i dystrybucją”
ENVI/9/04142
	Zob. odrębny projekt porządku dziennego - Kontynuacja

