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Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ENVI(2020)0928_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 28. septembra 2020 od 13.45 do 15.45 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (6Q2)
a s účasťou členov výboru ENVI na diaľku
28. septembra 2020 od 13.45 do 14.15 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Námietka podľa článku 112 ods. 2, 3 a 4 písm. c): maximálne hodnoty obsahu akrylamidu v určitých potravinách pre dojčatá a malé deti
ENVI/9/04194

Spoluspravodajcovia:

Jutta Paulus (Verts/ALE)
Christel Schaldemose (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Mick Wallace (GUE/NGL)

 
	preskúmanie návrhu uznesenia
28. septembra 2020 od 14.15 do 15.45 h
4.	Výmena názorov s výkonným podpredsedom Komisie Fransom Timmermansom na tému Ambicióznejšie klimatické ciele pre Európu na rok 2030
* * *
*** 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.
5.	Námietka podľa článku 112 ods. 2, 3 a 4 písm. c): maximálne hodnoty obsahu akrylamidu v určitých potravinách pre dojčatá a malé deti
ENVI/9/04194

Spoluspravodajcovia:

Jutta Paulus (Verts/ALE)
Christel Schaldemose (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Mick Wallace (GUE/NGL)

 
	prijatie návrhu uznesenia
6.	Právny rámec EÚ na zastavenie a zvrátenie globálneho odlesňovania spôsobovaného EÚ
ENVI/9/02242
	2020/2006(INL)	

Spravodajkyňa:

Delara Burkhardt (S&D)
PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00
Gestorský výbor:

ENVI*


Výbory požiadané o stanovisko:

DEVE
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
AD – PE652.315v02-00
AM – PE653.848v01-00

INTA*
Karin Karlsbro (Renew)
AD – PE652.411v03-00
AM – PE653.994v01-00

ITRE
Mauri Pekkarinen (Renew)
AD – PE646.934v02-00
AM – PE648.618v01-00

AGRI
Martin Häusling (Verts/ALE)
PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00
 
	prijatie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 13. júl 2020, 17.00 h
Výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu správy s názvom Právny rámec EÚ na zastavenie a zvrátenie globálneho odlesňovania spôsobovaného EÚ budú oznámené písomne.
Záverečné hlasovanie o návrhu správy sa uskutoční na schôdzi 1. októbra 2020.
*** Koniec hlasovania ***
* * *
7.	Rôzne otázky
8.	Nasledujúce schôdze
	1. októbra 2020 od 9.00 do 11.00 h a od 11.30 do 12.30 h (Brusel)

