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Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

ENVI(2019)0904_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Miercuri, 4 septembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30
Joi, 5 septembrie 2019, 9.00 - 12.30
Bruxelles
Sala: József Antall (2Q2)
4 septembrie 2019, 9.00 - 12.30
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Comunicare a președinției privind recomandările coordonatorilor
4.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	10 iulie 2019	PV – PE639.851v01-00

5.	Schimb de opinii cu Comisia privind cele mai recente evoluții legate de CORSIA
6.	Schimb de opinii cu Comisia privind constatările în urma verificării adecvării celei mai relevante legislații din domeniul substanțelor chimice (cu excepția REACH) și provocările, lacunele și punctele slabe identificate (COM(2019)0264)
7.	Schimb de opinii cu Curtea de Conturi Europeană privind „Acțiunile UE în domeniul asistenței medicale transfrontaliere: ambiții importante, dar este nevoie de o ameliorare a gestionării”
4 septembrie 2019, 14.30 - 16.00
8.	Schimb de opinii cu Karmenu Vella (comisar pentru mediu, afaceri maritime și pescuit)
ENVI/9/01168
	Schimb de opinii privind evoluțiile internaționale în domeniul biodiversității

4 septembrie 2019, 16.00 - 16.30
*** Votare electronică ***
9.	Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
ENVI/9/00547
	2019/2028(BUD)	

Raportor pentru aviz:

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

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

 
	Adoptarea proiectului de aviz și a amendamentelor bugetare

Termen de depunere a amendamentelor: 23 iulie 2019, 15.00
*** Sfârșitul votării electronice ***
4 septembrie 2019, 16.30 - 18.30
Cu ușile închise
10.	Reuniune a coordonatorilor
5 septembrie 2019, 9.00 - 12.30
11.	Schimb de opinii cu Comisia privind comunicarea intitulată „Intensificarea acțiunii UE pentru protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial” (COM (2019)0352)
12.	Schimb de opinii cu Comisia privind schimbările climatice (evoluții recente ale politicilor de decarbonizare și de adaptare)
13.	Schimb de opinii cu Comisia privind Evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu: o Europă care își protejează cetățenii și sporește calitatea vieții acestora (COM(2019)0149)
14.	Chestiuni diverse
15.	Reuniuni următoare
	25-26 septembrie 2019 (Bruxelles)


