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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ENVI(2020)0706_2

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 6. júla 2020 od 14.00 do 15.45 h

utorok 7. júla 2020 od 9.00 do 11.00 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (2Q2)

S účasťou členov výboru ENVI na diaľku

6. júla 2020 od 14.00 do 15.45 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Oznámenie výsledkov hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu 
stanoviska na tému Vplyv zmeny klímy na zraniteľné skupiny obyvateľstva v 
rozvojových krajinách

Predloženie programu predsedníctva Rady

4. Výmena názorov s nemeckým ministrom zdravotníctva Jensom Spahnom
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* * *

*** 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. Vplyv zmeny klímy na zraniteľné skupiny obyvateľstva v rozvojových krajinách
ENVI/9/02637

2020/2042(INI)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Mick Wallace (GUE/NGL) PA – PE650.533v01-00

AM – PE652.443v01-00
Gestorský výbor:

DEVE Mónica Silvana González (S&D)

 prijatie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 25. máj 2020, 11.00 h

6. Globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva
ENVI/9/00420
***I 2019/0017(COD) COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Spravodajkyňa:
Jutta Paulus (Verts/ALE) PR – PE646.870v01-00

AM – PE648.521v01-00
Gestorský výbor:

ENVI
Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE Rozhodnutie: bez stanoviska
TRAN Magdalena Adamowicz (PPE) AD – PE641.314v02-00

AM – PE648.382v01-00

 prijatie pozmeňujúcich návrhov
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. marec 2020, 11.00 h

7. Úloha EÚ pri ochrane a obnove svetových lesov
ENVI/9/01954

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Spravodajca:
Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00

AM – PE650.715v01-00
Gestorský výbor:

ENVI*
Výbory požiadané o stanovisko:
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DEVE* Hildegard Bentele (PPE) AD – PE648.612v02-00
AM – PE650.565v01-00

INTA* Karin Karlsbro (Renew) AD – PE648.523v02-00
AM – PE650.546v01-00

ITRE Mauri Pekkarinen (Renew) AD – PE647.152v02-00
AM – PE648.617v01-00

REGI Rozhodnutie: bez stanoviska
AGRI* Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00

 prijatie pozmeňujúcich návrhov
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 29. apríl 2020, 11.00 h

Výsledky záverečného hlasovania o návrhu stanoviska na tému Vplyv zmeny klímy na 
zraniteľné skupiny obyvateľstva v rozvojových krajinách budú oznámené písomne.

Výsledky hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu správy s názvom Globálny 
systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva a k návrhu správy s názvom Úloha EÚ pri 
ochrane a obnove svetových lesov sa oznámia písomne.

Záverečné hlasovanie o návrhoch správ sa uskutoční na schôdzi 7. júla 2020.

*** Koniec hlasovania ***

* * *

7. júla 2020 od 9.00 do 11.00 h

8. Oznámenie výsledkov hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu správy s 
názvom Globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva a o 
pozmeňujúcich návrhoch k návrhu správy s názvom Úloha EÚ pri ochrane a 
obnove svetových lesov

Predloženie programu predsedníctva Rady

9. Výmena názorov s nemeckou ministerkou životného prostredia, ochrany prírody 
a jadrovej bezpečnosti Svenjou Schulzeovou

10. 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

Gestorský výbor:
ENVI

Výbory požiadané o stanovisko:
BUDG Nicolae Ștefănuță (Renew) PA – PE653.947v01-00
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EMPL Rozhodnutie: bez stanoviska
ITRE Rozhodnutie: bez stanoviska
IMCO Rozhodnutie: bez stanoviska

 preskúmanie návrhu správy
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 13. júl 2020, 11.00 h

* * *

*** Hlasovanie ***

Začiatok hlasovania na diaľku

Hlasovanie sa začne o 11.00 a skončí o 12.00 h.

Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní (buď v zasadacej miestnosti, alebo na 
diaľku), budú hlasovať prostredníctvom aplikácie iVote.

11. Globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva
ENVI/9/00420
***I 2019/0017(COD) COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Spravodajkyňa:
Jutta Paulus (Verts/ALE) PR – PE646.870v01-00

AM – PE648.521v01-00
Gestorský výbor:

ENVI
Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE Rozhodnutie: bez stanoviska
TRAN Magdalena Adamowicz (PPE) AD – PE641.314v02-00

AM – PE648.382v01-00

 prijatie návrhu správy
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. marec 2020, 11.00 h

12. Úloha EÚ pri ochrane a obnove svetových lesov
ENVI/9/01954

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Spravodajca:
Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00

AM – PE650.715v01-00
Gestorský výbor:

ENVI*
Výbory požiadané o stanovisko:

DEVE* Hildegard Bentele (PPE) AD – PE648.612v02-00
AM – PE650.565v01-00

INTA* Karin Karlsbro (Renew) AD – PE648.523v02-00
AM – PE650.546v01-00

ITRE Mauri Pekkarinen (Renew) AD – PE647.152v02-00
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AM – PE648.617v01-00
REGI Rozhodnutie: bez stanoviska
AGRI* Juozas Olekas (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00

 prijatie návrhu správy
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 29. apríl 2020, 11.00 h

Výsledky záverečného hlasovania o návrhoch správ budú oznámené písomne.

*** Koniec hlasovania ***

* * *

13. Rôzne otázky

14. Nasledujúce schôdze
 13. júla 2020 od 16.45 do 18.45 h (Brusel)
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