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Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

ENVI(2019)0904_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quarta-feira, 4 de setembro de 2019, 9.00–12.30 e 14.30–18.30
Quinta-feira, 5 de setembro de 2019, 9.00–12.30
Bruxelas
Sala: József Antall (2Q2)
4 de setembro de 2019, 9.00–12.30
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
3.	Comunicação da presidência sobre as recomendações dos coordenadores
4.	Aprovação das atas das reuniões de
	10 de julho de 2019	PV – PE639.851v01-00
5.	Troca de pontos de vista com a Comissão sobre os mais recentes desenvolvimentos relativos ao CORSIA
6.	Troca de pontos de vista com a Comissão sobre as "Conclusões do balanço de qualidade da legislação mais importante em matéria de produtos químicos (excluindo o REACH) e desafios, lacunas e deficiências identificados"
7.	Troca de pontos de vista com o Tribunal de Contas Europeu sobre as "Medidas da UE relativas aos cuidados de saúde transfronteiriços: ambições importantes, mas é necessária uma melhor gestão"
4 de setembro de 2019, 14.30–16.00
8.	Troca de pontos de vista com Karmenu Vella, Comissário responsável pelo Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas
ENVI/9/01168
	Troca de pontos de vista sobre os desenvolvimentos a nível internacional no domínio da biodiversidade
4 de setembro de 2019, 16.00–16.30
*** Período de votação eletrónica ***
9.	Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 - todas as secções
ENVI/9/00547
	2019/2028(BUD)	

Relator de parecer:

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

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

 
	Aprovação do projeto de parecer e das alterações orçamentais
Prazo para a apresentação de alterações: 23 de julho de 2019, 15.00
*** Fim da votação eletrónica ***
4 de setembro de 2019, 16.30–18.30
À porta fechada
10.	Reunião de coordenadores
5 de setembro de 2019, 9.00–12.30
11.	Troca de opiniões com a Comissão sobre a comunicação "A intensificação da ação da UE para proteger as florestas a nível mundial" (COM(2019)0352)
12.	Troca de pontos de vista com a Comissão sobre as alterações climáticas (desenvolvimentos recentes nas políticas de descarbonização e de adaptação)
13.	Troca de pontos de vista com a Comissão sobre o Reexame da aplicação da política ambiental 2019: uma Europa que protege e melhora a qualidade de vida dos seus cidadãos (COM(2019)0149)
14.	Diversos
15.	Próximas reuniões
	25-26 de setembro de 2019 (Bruxelas)

