Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Številka: 060-09-17/2020/2
Ljubljana, 16. 11. 2020
Na podlagi prvega odstavka 22. in 33.a člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni
list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20)
SKLICUJEM
50. sejo Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide, ki bo
v ponedeljek, 23. 11. 2020, ob 14. uri,
na daljavo ali na podlagi osebne prisotnosti v dvorani Državnega sveta,
v stavbi parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnikov 47., 48. in 49. redne ter 13. izredne seje Komisije za
socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
- Predloge zapisnikov ste prejeli po elektronski pošti.
2. Predstavitev evropske zdravstvene unije
- Aktivnosti Evropske komisije v zvezi z evropsko zdravstveno unijo bo predstavil
vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Zoran Stančič.
- Sporočilo Evropske komisije z naslovom Oblikovanje evropske zdravstvene
unije: boljša pripravljenost in odzivanje na krize v Evropi s povezavami na
različne dokumente, povezane s tematiko, je objavljeno na spletni strani
Evropske komisije.
- Informativni pregled: evropska zdravstvena unija – skupno reševanje
zdravstvenih kriz je objavljen na spletni strani Evropske komisije.
- Informativni pregled: evropska zdravstvena unija – vloga agencij je objavljen na
spletni strani Evropske komisije.
3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih (ZZdr-2B) –
skrajšani postopek, EPA 1471–VIII
- Predlog zakona več kot 5.000 volivk in volivcev je objavljen na spletni strani
Državnega zbora.
***
Prosimo vas, da se seje v dvorani Državnega sveta udeležite le, če ste zdravi in
pri sebi ne opažate nobenih znakov okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19).
O podrobnostih v zvezi z možnostjo udeležbe na seji na daljavo boste
obveščeni naknadno.
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Vašo morebitno odsotnost na seji sporočite sekretarki komisije mag. Nuši Zupanec
na telefon 01 478 99 35 ali 031 337 516 oziroma po elektronski pošti na
nusa.zupanec@ds-rs.si.
Obveščam Vas, da lahko članica in člani komisije v skladu z drugim odstavkom
24. člena Poslovnika Državnega sveta v primeru vaše zadržanosti pooblastite
katerega od drugih državnih svetnic in svetnikov, da vas nadomešča na seji komisije.
- Obrazec pooblastila za nadomeščanje na seji komisije ste prejeli po elektronski
pošti.

Predsednik komisije
mag. Peter Požun, l.r.
Vabljeni:
K 2. točki:
- dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
- Ministrstvo za zdravje
K 3. točki:
- Gregor Kos, predstavnik predlagateljev zakona
- Jure Pogačnik, predstavnik predlagateljev zakona
- Ministrstvo za zdravje
- Nacionalni inštitut za javno zdravje
V vednost:
- Odbor Državnega zbora za zdravstvo

