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Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ENVI(2019)0925_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Onsdagen den 25 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30
Torsdagen den 26 september 2019 kl. 9.30–12.30
Bryssel
Lokal: József Antall (2Q2)
25 september 2019 kl. 9.00–11.00
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Information från ordföranden om samordnarnas rekommendationer från sammanträdena den 4 och 16 september 2019
------
4.	Diskussion med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) om innehållet i riktlinjerna om bin
5.	Diskussion med kommissionen om kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 546/2011 vad gäller bedömningen av effekten av växtskyddsmedel på honungsbin (2019/2776(RPS) – D045385/06)
------
Gemensam debatt
6.	Invändning enligt artikel 112 i arbetsordningen: Förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena alfacypermetrin, beflubutamid, benalaxyl, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoxinil, kaptan, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaxyl-M, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus stam 251, fenmedifam, fosmet, pirimifosmetyl, propamokarb, protiokonazol, S-metolaklor och tebukonazol (D061354)
ENVI/9/01299
	2019/2825(RSP)	

Föredragande:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Behandling av förslag till resolution
7.	Invändning enligt artikel 112: Förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena amidosulfuron, betacyflutrin, bifenox, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba,
difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazat, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, pyriproxifen, tiofanatmetyl, triflusulfuron och tritosulfuron (D062951)
ENVI/9/01301
	2019/2826(RSP)	

Föredragande:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Behandling av förslag till resolution
------
Gemensam debatt
8.	Invändning enligt artikel 112: utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D061869-04)
ENVI/9/01325

Medföredragande:

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

 
	Behandling av förslag till resolution
9.	Invändning enligt artikel 112: Förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D062417-04)
ENVI/9/01326
	2019/2828(RSP)	

Medföredragande:

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

Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Behandling av förslag till resolution
10.	Invändning enligt artikel 112: Godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 och DAS-40278-9 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D062827-03)

ENVI/9/01327
	2019/2829(RSP)	

Medföredragande:

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

Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Behandling av förslag till resolution
------
25 september 2019 kl. 11.00–12.30
Inom stängda dörrar
11.	Samordnarnas sammanträde
* * *
25 september 2019 kl. 14.30–18.30
*** Elektronisk omröstning ***
12.	Kvaliteten på dricksvatten (omarbetning)
ENVI/9/01277
***I	2017/0332(COD)	COM(2017)0753 – C8-0019/2018

Föredragande:

Christophe Hansen (PPE)

Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
13.	Minimikrav för återanvändning av vatten
ENVI/9/01278
***I	2018/0169(COD)	COM(2018)0337 – C8-0220/2018

Föredragande:

Simona Bonafè (S&D)

Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
14.	FN:s klimatkonferens 2019 i Santiago de Chile, Chile (COP25)
ENVI/9/00575
	2019/2712(RSP)	

Medföredragande:

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
Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Godkännande av frågor för muntligt besvarande
15.	Invändning enligt artikel 112 i arbetsordningen: Förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena alfacypermetrin, beflubutamid, benalaxyl, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoxinil, kaptan, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaxyl-M, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus stam 251, fenmedifam, fosmet, pirimifosmetyl, propamokarb, protiokonazol, S-metolaklor och tebukonazol (D061354)
ENVI/9/01299
	2019/2825(RSP)	

Föredragande:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Antagande av förslag till resolution
16.	Invändning enligt artikel 112: Förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena amidosulfuron, betacyflutrin, bifenox, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba,
difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazat, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, pyriproxifen, tiofanatmetyl, triflusulfuron och tritosulfuron (D062951)
ENVI/9/01301
	2019/2826(RSP)	

Föredragande:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Antagande av förslag till resolution
17.	Invändning enligt artikel 112: utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D061869-04)
ENVI/9/01325

Medföredragande:

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

 
	Antagande av förslag till resolution
18.	Invändning enligt artikel 112: Förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D062417-04)
ENVI/9/01326
	2019/2828(RSP)	

Medföredragande:

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

Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Antagande av förslag till resolution
19.	Invändning enligt artikel 112: Godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av de enskilda tranformationshändelserna MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 och DAS-40278-9 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D062827-03)

ENVI/9/01327
	2019/2829(RSP)	

Medföredragande:

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

Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Antagande av förslag till resolution
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
------
20.	FN:s klimatkonferens 2019 i Santiago de Chile, Chile (COP25)
ENVI/9/00575
	2019/2712(RSP)	

Medföredragande:

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
Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Behandling av förslag till resolution
21.	Diskussion med kommissionen om den andra handlingsplanen för bekämpning av olaglig handel med tobaksvaror 2018–2022 (COM(2018)0846)
* * *
26 september 2019 kl. 9.30–12.30
Workshop inför utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna
22.	Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet: nuvarande och framtida utmaningar
ENVI/9/01349
	(se separat förslag till föredragningslista)
23.	Övriga frågor
24.	Kommande sammanträden
	6–7 november 2019 (Bryssel)

