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Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

ENVI(2019)0925_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Woensdag 25 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur
Donderdag 26 september 2019, 9.30 - 12.30 uur
Brussel
Zaal: József Antall (2Q2)
25 september 2019, 9.00 - 11.00 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren van 4 september en 16 september 2019
------
4.	Gedachtewisseling met de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) over de inhoud van de richtsnoeren inzake bijen
5.	Gedachtewisseling met de Commissie over de verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 546/2011 voor wat betreft de beoordeling van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op honingbijen (2019/2776(RPS) - D045385/06)
------
Gezamenlijke behandeling
6.	Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: verlenging van de goedkeuringsperiodes voor de werkzame stoffen alfa-cypermethrin, beflubutamide, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazaat, boscalid, bromoxynil, captan, cyazofamide, desmedifam, dimethoaat, dimethomorf, diuron, ethefon, etoxazool, famoxadone, fenamifos, fenmedifam, flumioxazine, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanaat, fosmet, metalaxyl-M, methiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus stam 251, pirimifos-methyl, propamocarb, prothioconazool, S-metolachloor en tebuconazool (D061354)
ENVI/9/01299
	2019/2825(RSP)	

Rapporteur:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Bevoegd:

ENVI


 
	Behandeling ontwerpresolutie
7.	Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: verlenging van de goedkeuringsperiodes voor de werkzame stoffen amidosulfuron, beta cyfluthrin, bifenox, chlorotoluron, clofentezine, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazool, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, pyriproxyfen, thiofanaat-methyl, triflusulfuron en tritosulfuron (D062951)

ENVI/9/01301
	2019/2826(RSP)	

Rapporteur:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Bevoegd:

ENVI


 
	Behandeling ontwerpresolutie
------
Gezamenlijke behandeling
8.	Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement:: het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D061869-04)
ENVI/9/01325

Corapporteurs:

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 
	Behandeling ontwerpresolutie
9.	Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D062417-04)
ENVI/9/01326
	2019/2828(RSP)	

Corapporteurs:

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Bevoegd:

ENVI


 
	Behandeling ontwerpresolutie
10.	Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 en genetisch gemodificeerde mais die twee, drie of vier van de transformatiestappen MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 en DAS-40278-9 combineert, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D062827-03)

ENVI/9/01327
	2019/2829(RSP)	

Corapporteurs:

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Bevoegd:

ENVI


 
	Behandeling ontwerpresolutie
------
25 september 2019, 11.00 - 12.30 uur
Met gesloten deuren
11.	Coördinatorenvergadering
* * *
25 september 2019, 14.30 - 18.30 uur
*** Elektronische stemming ***
12.	Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking)
ENVI/9/01277
***I	2017/0332(COD)	COM(2017)0753 – C8-0019/2018

Rapporteur:

Christophe Hansen (PPE)

Bevoegd:

ENVI


 
	Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen
13.	Minimumeisen voor hergebruik van water
ENVI/9/01278
***I	2018/0169(COD)	COM(2018)0337 – C8-0220/2018

Rapporteur:

Simona Bonafè (S&D)

Bevoegd:

ENVI


 
	Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen
14.	VN-klimaatconferentie van 2019 in Santiago de Chile, Chili (COP25)
ENVI/9/00575
	2019/2712(RSP)	

Corapporteurs:

Peter Liese (PPE)
Mohammed Chahim (S&D)
Nils Torvalds (Renew)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Mick Wallace (GUE/NGL)
RE – PE639.670v02-00
QO – PE639.668v02-00
QO – PE639.669v02-00
Bevoegd:

ENVI


 
	Goedkeuring van vragen met verzoek om mondeling antwoord
15.	Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: verlenging van de goedkeuringsperiodes voor de werkzame stoffen alfa-cypermethrin, beflubutamide, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazaat, boscalid, bromoxynil, captan, cyazofamide, desmedifam, dimethoaat, dimethomorf, diuron, ethefon, etoxazool, famoxadone, fenamifos, fenmedifam, flumioxazine, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanaat, fosmet, metalaxyl-M, methiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus stam 251, pirimifos-methyl, propamocarb, prothioconazool, S-metolachloor en tebuconazool (D061354)
ENVI/9/01299
	2019/2825(RSP)	

Rapporteur:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Bevoegd:

ENVI


 
	Goedkeuring ontwerpresolutie
16.	Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: verlenging van de goedkeuringsperiodes voor de werkzame stoffen amidosulfuron, beta cyfluthrin, bifenox, chlorotoluron, clofentezine, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazool, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, pyriproxyfen, thiofanaat-methyl, triflusulfuron en tritosulfuron (D062951)

ENVI/9/01301
	2019/2826(RSP)	

Rapporteur:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Bevoegd:

ENVI


 
	Goedkeuring ontwerpresolutie
17.	Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement:: het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D061869-04)
ENVI/9/01325

Corapporteurs:

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 
	Goedkeuring ontwerpresolutie
18.	Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D062417-04)
ENVI/9/01326
	2019/2828(RSP)	

Corapporteurs:

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Bevoegd:

ENVI


 
	Goedkeuring ontwerpresolutie
19.	Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 en genetisch gemodificeerde mais die twee, drie of vier van de transformatiestappen MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 en DAS-40278-9 combineert, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D062827-03)

ENVI/9/01327
	2019/2829(RSP)	

Corapporteurs:

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Bevoegd:

ENVI


 
	Goedkeuring ontwerpresolutie
*** Einde elektronische stemming ***
------
20.	VN-klimaatconferentie van 2019 in Santiago de Chile, Chili (COP25)
ENVI/9/00575
	2019/2712(RSP)	

Corapporteurs:

Peter Liese (PPE)
Mohammed Chahim (S&D)
Nils Torvalds (Renew)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Mick Wallace (GUE/NGL)
RE – PE639.670v02-00
QO – PE639.668v02-00
QO – PE639.669v02-00
Bevoegd:

ENVI


 
	Behandeling ontwerpresolutie
21.	Gedachtewisseling met de Commissie over het tweede actieplan ter bestrijding van de illegale tabakshandel 2018-2022 (COM(2018)0846)
* * *
26 september 2019, 9.30 - 12.30 uur
Workshop over de hoorzittingen van kandidaat-commissarissen
22.	Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid: huidige en toekomstige uitdagingen
ENVI/9/01349
	(zie afzonderlijke ontwerpagenda)
23.	Rondvraag
24.	Volgende vergaderingen
	6-7 november 2019 (Brussel)

