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Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

ENVI(2019)0925_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Miercuri, 25 septembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30
Joi, 26 septembrie 2019, 9.30 - 12.30
Bruxelles
Sala: József Antall (2Q2)
25 septembrie 2019, 9.00 - 11.00
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Comunicări ale președintelui privind recomandările coordonatorilor din 4 și 16 septembrie 2019
------
4.	Schimb de opinii cu Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) privind conținutul orientărilor pentru albine
5.	Schimb de opinii cu Comisia privind Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 546/2011 în ceea ce privește evaluarea impactului produselor de protecție a plantelor asupra albinelor (2019/2776 (RPS) - D045385/06)
------
Discuție în comun
6.	Obiecție formulată în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: Prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active alfa-cipermetrin, beflubutamid, benalaxil, bentiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxinil, captan, ciazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaxil-m, metiocarb, metribuzin, milbemectină, Paecilomyces lilacinus tulpina 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamocarb, protioconazol, s-metolaclor și tebuconazol (D061354)
ENVI/9/01299
	2019/2825(RSP)	

Raportoare:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Comisie competentă:

ENVI


 
	Examinarea propunerii de rezoluție

7.	Obiecție formulată în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: Prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clorotoluron, clofentezin, clomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dicamba, difenoconazol, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazat, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriproxifen, tiofanat-metil, triflusulfuron și tritosulfuron (D062951)

ENVI/9/01301
	2019/2826(RSP)	

Raportoare:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Comisie competentă:

ENVI


 
	Examinarea propunerii de rezoluție

------
Discuție în comun
8.	Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D061869-04)
ENVI/9/01325

Coraportori:

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

 
	Examinarea propunerii de rezoluție

9.	Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din soia modificată genetic A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D062417-04)
ENVI/9/01326
	2019/2828(RSP)	

Coraportori:

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

Comisie competentă:

ENVI


 
	Examinarea propunerii de rezoluție

10.	Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: autorizarea introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 și din porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele unice MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 și DAS-40278-9, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D062827-03)

ENVI/9/01327
	2019/2829(RSP)	

Coraportori:

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

Comisie competentă:

ENVI


 
	Examinarea propunerii de rezoluție

------
25 septembrie 2019, 11.00 - 12.30
Cu ușile închise
11.	Reuniune a coordonatorilor
* * *
25 septembrie 2019, 14.30 - 18.30
*** Votare electronică ***
12.	Calitatea apei destinate consumului uman (reformare)
ENVI/9/01277
***I	2017/0332(COD)	COM(2017)0753 – C8-0019/2018

Raportor:

Christophe Hansen (PPE)

Comisie competentă:

ENVI


 
	Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

13.	Cerințe minime pentru reutilizarea apei
ENVI/9/01278
***I	2018/0169(COD)	COM(2018)0337 – C8-0220/2018

Raportoare:

Simona Bonafè (S&D)

Comisie competentă:

ENVI


 
	Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

14.	Conferința ONU din 2019 privind schimbările climatice de la Santiago de Chile, Chile (COP25)
ENVI/9/00575
	2019/2712(RSP)	

Coraportori:

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
Comisie competentă:

ENVI


 
	Adoptarea unor întrebări cu solicitare de răspuns oral

15.	Obiecție formulată în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: Prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active alfa-cipermetrin, beflubutamid, benalaxil, bentiavalicarb, bifenazat, boscalid, bromoxinil, captan, ciazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaxil-m, metiocarb, metribuzin, milbemectină, Paecilomyces lilacinus tulpina 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamocarb, protioconazol, s-metolaclor și tebuconazol (D061354)
ENVI/9/01299
	2019/2825(RSP)	

Raportoare:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Comisie competentă:

ENVI


 
	Adoptarea propunerii de rezoluție

16.	Obiecție formulată în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: Prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clorotoluron, clofentezin, clomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dicamba, difenoconazol, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazat, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriproxifen, tiofanat-metil, triflusulfuron și tritosulfuron (D062951)

ENVI/9/01301
	2019/2826(RSP)	

Raportoare:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Comisie competentă:

ENVI


 
	Adoptarea propunerii de rezoluție

17.	Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D061869-04)
ENVI/9/01325

Coraportori:

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

 
	Adoptarea propunerii de rezoluție

18.	Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din soia modificată genetic A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D062417-04)
ENVI/9/01326
	2019/2828(RSP)	

Coraportori:

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

Comisie competentă:

ENVI


 
	Adoptarea propunerii de rezoluție

19.	Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: autorizarea introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 și din porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele unice MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 și DAS-40278-9, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D062827-03)

ENVI/9/01327
	2019/2829(RSP)	

Coraportori:

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

Comisie competentă:

ENVI


 
	Adoptarea propunerii de rezoluție

*** Sfârșitul votării electronice ***
------
20.	Conferința ONU din 2019 privind schimbările climatice de la Santiago de Chile, Chile (COP25)
ENVI/9/00575
	2019/2712(RSP)	

Coraportori:

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
Comisie competentă:

ENVI


 
	Examinarea propunerii de rezoluție

21.	Schimb de opinii cu Comisia privind cel de al doilea plan de acțiune pentru combaterea comerțului ilicit cu tutun 2018-2022 (COM(2018)0846)
* * *
26 septembrie 2019, 9.30 - 12.30
Atelier de pregătire a audierilor comisarilor desemnați
22.	Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară: provocări actuale și viitoare
ENVI/9/01349
	(a se vedea proiectul de ordine de zi separat)

23.	Chestiuni diverse
24.	Reuniuni următoare
	6-7 noiembrie 2019 (Bruxelles)


