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Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ENVI(2020)0921_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 21. septembra 2020 od 15.00 do 15.45 h
Brusel, Miestnosť: József Antall (6Q2)
utorok 22. septembra 2020 od 9.00 do 11.00 h
Brusel, Miestnosť: József Antall (4Q2)
utorok 22. septembra 2020 od 11.30 do 12.30 h
Brusel, Miestnosť: József Antall (4Q2)

A s účasťou členov výboru ENVI na diaľku
21. septembra 2020 od 15.00 do 15.45 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Oznámenia predsedníctva o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori 10. septembra 2020
4.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	18. mája 2020	PV – PE652.382v01-00
28. mája 2020	PV – PE652.579v02-00
4. júna 2020	PV – PE655.663v01-00
5. júna 2020	PV – PE655.650v01-00
8. júna 2020	PV – PE653.897v01-00
16. júna 2020	PV – PE654.097v01-00
22. júna 2020	PV – PE654.095v01-00
29. júna 2020	PV – PE655.749v01-00
5.	Účinky zmeny klímy na ľudské práva a úloha ochrancov životného prostredia v tejto oblasti
ENVI/9/03508
	2020/2134(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Simona Baldassarre (ID)
PA – PE655.977v01-00
Gestorský výbor:

AFET
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE655.925v01-00
 
	preskúmanie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 30. september 2020, 11.00 h
* * *
*** Hlasovanie ***
Začiatok hlasovania na diaľku
Hlasovanie sa začne o 15.45 a ukončí o 16.45 h.
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastnia na hlasovaní (buď v zasadacej miestnosti, alebo na diaľku), budú hlasovať prostredníctvom aplikácie iVote.
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)
AD – PE653.750v02-00
AM – PE654.048v01-00
Gestorský výbor:

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

 
	termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 8. júl 2020, 11.00 h
•prijatie rozpočtových pozmeňujúcich návrhov
Výsledok hlasovania o rozpočtových pozmeňujúcich návrhoch bude oznámený písomne.
*** Koniec hlasovania ***
7.	Rôzne otázky
8.	Nasledujúce schôdze
	28. septembra 2020 (Brusel)
* * *
22. septembra 2020 od 9.00 do 11.00 h
A s účasťou členov výborov ENVI a ITRE na diaľku
9.	Spoločné verejné vypočutie výborov ENVI a ITRE na tému Ako zabezpečiť občanom EÚ prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19: výzvy v oblasti klinických skúšok, výroby a distribúcie
ENVI/9/04142
	pozri osobitný návrh programu schôdze
* * *
22. septembra 2020 od 11.30 do 12.30 h
10.	Spoločné verejné vypočutie výborov ENVI a ITRE na tému Ako zabezpečiť občanom EÚ prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19: výzvy v oblasti klinických skúšok, výroby a distribúcie
ENVI/9/04142
	pozri osobitný návrh programu schôdze – pokračovanie

