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Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

ENVI(2019)0904_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Woensdag 4 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur
Donderdag 5 september 2019, 9.00 - 12.30 uur
Brussel
Zaal: József Antall (2Q2)
4 september 2019, 9.00 - 12.30 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren
4.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	10 juli 2019	PV – PE639.851v01-00
5.	Gedachtewisseling met de Commissie over de laatste vorderingen met betrekking tot CORSIA
6.	Gedachtewisseling met de Commissie over de bevindingen van de geschiktheidscontrole van de meest relevante wetgeving inzake chemische stoffen (uitgezonderd Reach) en daarbij vastgestelde uitdagingen, lacunes en zwakke punten (COM(2019)0264)
7.	Gedachtewisseling met de Europese Rekenkamer over het verslag getiteld "EU-maatregelen voor grensoverschrijdende gezondheidszorg: hoge ambities, maar beter beheer nodig"
4 september 2019, 14.30 - 16.00 uur
8.	Gedachtewisseling met Karmenu Vella, commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij
ENVI/9/01168
	Gedachtewisseling over de internationale ontwikkelingen op het gebied van biodiversiteit
4 september 2019, 16.00 - 16.30 uur
*** Elektronische stemming ***
9.	Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen
ENVI/9/00547
	2019/2028(BUD)	

Rapporteur voor advies:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE639.770v01-00
AM – PE639.804v01-00
AB – PE640.644v01-00
Bevoegd:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 
	Goedkeuring ontwerpadvies en goedkeuring begrotingsamendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 23 juli 2019, 15.00 uur
*** Einde elektronische stemming ***
4 september 2019, 16.30 - 18.30 uur
Met gesloten deuren
10.	Coördinatorenvergadering
5 september 2019, 9.00 - 12.30 uur
11.	Gedachtewisseling met de Commissie over de mededeling getiteld "Bescherming en herstel van bossen wereldwijd: de actie van de EU opvoeren" (COM(2019)0352)
12.	Gedachtewisseling met de Commissie over de klimaatverandering (recente ontwikkelingen inzake het decarbonisatie- en adaptatiebeleid)
13.	Gedachtewisseling met de Commissie over de mededeling getiteld "Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid 2019: een Europa dat zijn burgers beschermt en hun levenskwaliteit verbetert" (COM(2019)0149)
14.	Rondvraag
15.	Volgende vergaderingen
	25-26 september 2019 (Brussel)

