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Europaparlamentet

2019-2024

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ENVI(2019)0904_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 4 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30
Torsdagen den 5 september 2019 kl. 9.00–12.30

Bryssel

Lokal: József Antall (2Q2)

4 september 2019 kl. 9.00–12.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Information från ordföranden om samordnarnas rekommendationer

4. Justering av sammanträdesprotokoll
 10 juli 2019 PV – PE639.851v01-00

5. Diskussion med kommissionen om den senaste utvecklingen avseende Corsia

6. Diskussion med kommissionen om rapporten ”Resultat från en kontroll av 
ändamålsenligheten av den mest relevanta kemikalielagstiftningen (exklusive 
Reach) samt identifierade utmaningar, luckor och brister” (COM(2019)0264)

7. Diskussion med Europeiska revisionsrätten om rapporten ”EU:s åtgärder för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård: ambitionerna är höga, men 
förvaltningen måste bli bättre”
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4 september 2019 kl. 14.30–16.00

8. Diskussion med Karmenu Vella, kommissionsledamot med ansvar för miljö-, 
havs- och fiskerifrågor
ENVI/9/01168
 Diskussion om den internationella utvecklingen på området biologisk mångfald

4 september 2019 kl. 16.00–16.30

*** Elektronisk omröstning ***

9. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt
ENVI/9/00547

2019/2028(BUD)

Föredragande av yttrande:
Pascal Canfin (Renew) PA – PE639.770v01-00

AM – PE639.804v01-00
AB – PE640.644v01-00

Ansvarigt utskott:
BUDG – (PPE) Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 Antagande av förslag till yttrande och antagande av budgetändringsförslag
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 23 juli 2019 kl. 15.00

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

4 september 2019 kl. 16.30–18.30

Inom stängda dörrar

10. Samordnarnas sammanträde

5 september 2019 kl. 9.00–12.30

11. Diskussion med kommissionen om meddelandet ”Intensifiera EU:s insatser för 
att skydda och återställa världens skogar” (COM(2019)0352)

12. Diskussion med kommissionen om klimatförändringarna (den senaste 
utvecklingen inom politiken för utfasning av fossila bränslen och anpassning)

13. Diskussion med kommissionen om meddelandet ”Granskning av genomförandet 
av miljöpolitiken 2019: ett Europa som skyddar sina medborgare och förbättrar 
deras livskvalitet” (COM(2019)0149)

14. Övriga frågor

15. Kommande sammanträden
 25–26 september 2019 (Bryssel)
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