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Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ENVI(2020)1012_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 12. októbra 2020 od 13.45 do 15.45 h
Brusel
Miestnosť: Altiero Spinelli (3G-3)
A s účasťou členov výboru ENVI na diaľku
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Oznámenia predsedníctva o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori 28. septembra 2020
4.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	6. – 7. júla 2020	PV – PE655.857v01-00
13. júla 2020	PV – PE655.916v01-00
14. júla 2020	PV – PE655.910v01-00
16. júla 2020	PV – PE655.915v01-00
5.	Verejné vypočutie na tému „Vyhliadky a nebezpečenstvá v oblasti životného prostredia, verejného zdravia a bezpečnosti potravín v budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom“
ENVI/9/04287
	pozri osobitný návrh programu schôdze
* * *
*** Hlasovanie ***
Hlasovanie sa začne o 15.45 h 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.	Zriadenie akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) a zrušenie nariadenia EÚ č. 282/2014
ENVI/9/03163
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Spravodajca:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE653.803v01-00
AM – PE655.706v01-00
AM – PE653.822v01-00
Gestorský výbor:

ENVI


Výbory požiadané o stanovisko:

BUDG
Nicolae Ștefănuță (Renew)
AD – PE653.947v02-00
AM – PE655.678v01-00

EMPL
Rozhodnutie: bez stanoviska


ITRE
Rozhodnutie: bez stanoviska


IMCO
Rozhodnutie: bez stanoviska

Pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov:

FEMM
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
AD – PE657.308v01-00
 
	prijatie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 13. júl 2020, 11.00 h
7.	Zriadenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
ENVI/9/03219
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Pascal Canfin (Renew)
AM – PE657.228v01-00
AM – PE655.963v01-00
AM – PE657.229v01-00
Gestorský výbor:

BUDG, ECON*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)
PR – PE655.950v02-00
AM – PE657.422v01-00
AM – PE655.953v01-00
AM – PE657.420v01-00
AM – PE657.421v02-00
 
	prijatie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 4. september 2020, 11.00 h
Výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu správy o zriadení akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) a o zrušení nariadenia EÚ č. 282/2014 a návrhu stanoviska na tému „Zriadenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“ budú oznámené písomne.
Záverečné hlasovanie o návrhu správy a návrhu stanoviska sa uskutoční písomne 13. októbra od 10.00 do 11.00 h. Začne sa zaslaním e-mailu.
*** Koniec hlasovania ***
* * *
8.	Rôzne otázky
9.	Nasledujúce schôdze
	15. októbra 2020 (Brusel)

