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Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ENVI_PV(2020)0629_1

ZÁPISNICA
zo schôdze, ktorá sa konala 29. júna 2020 od 13.45 do 15.45 h

v BRUSELI

Schôdza sa začala v pondelok 29. júna 2020 o 13.50 h. Predsedal jej podpredseda César 
Luena.

1. Prijatie programu schôdze ENVI_OJ(2020)0629_1

Program schôdze bol prijatý v podobe uvedenej v tejto zápisnici.

2. Oznámenia predsedníctva

 Zabezpečenie tlmočenia:  Z dôvodu nedostatku zdrojov a technických obmedzení v 
zasadacej miestnosti a na základe jazykového profilu poslancov výboru ENVI bolo 
tlmočenie zabezpečené v 6 jazykoch: vo francúzštine, v nemčine, taliančine, 
angličtine, španielčine a poľštine. 

 Elektronické podklady na schôdzu/vysielanie cez internet: Predsedajúci oznámil, 
že podklady na schôdzu sú ako obvykle dostupné v elektronickej podobe 
prostredníctvom aplikácie e-meeting a že schôdza sa bude vysielať cez internet.

 Účasť členov výboru ENVI na diaľku: Predsedajúci oznámil, že schôdza sa bude 
konať s účasťou na diaľku. Hlasovanie na diaľku sa začalo o 15.45 h. Poslanci, 
ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní, dostali hlasovací lístok, ktorý je potrebné podpísať 
a do 17.45 h daného dňa zaslať späť s pokynmi na hlasovanie.

 Výsledky predchádzajúceho hlasovania: Predsedajúci oznámil, že výsledky 
hlasovania o návrhu stanoviska na tému Maximalizácia potenciálu energetickej 
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hospodárnosti fondu budov EÚ a o návrhu uznesenia o stratégii udržateľnosti v 
oblasti chemických látok sú dostupné v dokumentoch zo schôdze; záverečné 
hlasovanie o týchto spisoch sa uskutočnilo na konci schôdze (pozri prílohu I).

3. Oznámenia predsedníctva o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori 22. júna 
2020

Predsedajúci informoval výbor, že odporúčania koordinátorov z 22. júna 2020 boli 
rozoslané elektronicky, a keďže neboli vznesené žiadne námietky, odporúčania sa 
považujú za schválené (pozri prílohu II).

4. Výmena názorov s Komisiou o úradných kontrolách potravinového reťazca

Rečníci: Bernard Van Goethem (riaditeľ, GR SANTE), Christine Schneider, Tilly Metz, 
Mick Wallace, Maria Arena, Hermann Tertsch, Alexander Bernhuber, Martin Häusling, 
Mairead McGuinness. 

5. Výmena názorov s Komisiou o vykonávaní smernice 2009/128/ES o trvalo 
udržateľnom používaní pesticídov a o hodnotení nariadenia (ES) č. 1107/2009 o 
uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh

Rečníci: Klaus Berend (GR SANTE), Andrew Owen-Griffiths (GR SANTE), Christine 
Schneider, Jytte Guteland, Martin Hojsík, Tilly Metz, Hermann Tertsch, Mick Wallace, 
Mairead McGuinness, César Luena, Soraya Rodríguez Ramos, Martin Häusling, 
Alexandr Vondra, Maria Arena.

***
*** Hlasovanie na diaľku ***

6. Maximalizácia potenciálu energetickej hospodárnosti fondu budov EÚ
ENVI/9/02830

2020/2070(INI)

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:
Maria Spyraki (PPE) PA – PE650.506v01-00

AM – PE650.699v01-00
Gestorský výbor:

ITRE – Ciarán Cuffe (Verts/ALE) PR – PE648.631v02-00
AM – PE652.316v01-00

 hlasovanie o návrhu stanoviska

Rozhodnutie: Návrh stanoviska v znení zmien bol prijatý (za: 77; proti; 2; zdržali sa 
hlasovania: 1)

7. Stratégia udržateľnosti v oblasti chemických látok
ENVI/9/02398

2020/2531(RSP)
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Spoluspravodajcovia:

Maria Spyraki (PPE)
Maria Arena (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Danilo Oscar Lancini (ID)
Sven Giegold (Verts/ALE)
Pietro Fiocchi (ECR)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

RE – PE646.900v01-00
QO – PE646.903v01-00
AM – PE650.516v01-00
AM – PE647.043v01-00

Gestorský výbor:
ENVI

 hlasovanie o návrhu uznesenia

Rozhodnutie: Návrh uznesenia v znení zmien bol prijatý (za: 65; proti; 1; zdržali sa 
hlasovania: 14)

8. Zriadenie Fondu na spravodlivú transformáciu
ENVI/9/02351

***I 2020/0006(COD) COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Alexandr Vondra (ECR) PA – PE650.356v03-00

AM – PE650.633v02-00
AM – PE652.279v02-00
AM – PE650.732v02-00

Gestorský výbor:
REGI* – Manolis Kefalogiannis

(PPE)
PR – PE648.609v03-00

AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00

 prijatie návrhu stanoviska

Rozhodnutie: Záverečné hlasovanie sa uskutoční 2. júla 2020.

*** Koniec hlasovania na diaľku ***

***
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Schôdza sa skončila o 15.50 h.


