OJ\1191465NL.rtf	PE643.003v01-00
NL	In verscheidenheid verenigd	NL
PE643.003v01-00	 /1 	OJ\1191465NL.rtf
NL
OJ\1191465NL.rtf	 /1 	PE643.003v01-00
	NL

Europees Parlement
2019-2024
file_0.png



Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

ENVI(2019)1106_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Woensdag 6 november 2019, 9.30 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur
Donderdag 7 november 2019, 9.00 - 12.30 uur
Brussel
Zaal: József Antall (4Q2)
6 november 2019, 9.30 - 12.00 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren van 16 oktober 2019
4.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	22-23 juli 2019	PV – PE641.083v01-00
23 juli 2019	PV – PE641.229v01-00
25-26 september 2019	PV – PE641.443v02-00
5.	Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen
ENVI/9/01588
* Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking)
Vaststelling van een kader voor het vergemakkelijken van duurzame investeringen (ECON-ENVI (CJ36))
6.	COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (BDV) - Kunming (2020)
ENVI/9/01248
	2019/2824(RSP)	

Corapporteurs:

Agnès Evren (PPE)
César Luena (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Ville Niinistö (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Silvia Modig (GUE/NGL)
RE – PE641.238v01-00
QO – PE641.235v01-00
QO – PE641.237v01-00
Bevoegd:

ENVI


 
	Gedachtewisseling op basis van de ontwerpresolutie
Termijn voor de indiening van amendementen: 7 november 2019, 17.00 uur
* * *
Gezamenlijke behandeling
7.	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 gemodificeerd katoen LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
ENVI/9/01573
	2019/2856(RSP)	

Corapporteurs:

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

Bevoegd:

ENVI


 
	Gedachtewisseling op basis van de ontwerpresolutie
8.	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 MON 89788 (MON-89788-1)
ENVI/9/01574
	2019/2857(RSP)	

Corapporteurs:

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

Bevoegd:

ENVI


 
	Gedachtewisseling op basis van de ontwerpresolutie
9.	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 genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en de subcombinaties MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en NK603 × DAS-40278-9
ENVI/9/01576
	2019/2859(RSP)	

Corapporteurs:

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

Bevoegd:

ENVI


 
	Gedachtewisseling op basis van de 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 genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 en genetisch gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee, drie, vier of vijf van de "events" Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 en GA21

ENVI/9/01577
	2019/2860(RSP)	

Corapporteurs:

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

Bevoegd:

ENVI


 
	Gedachtewisseling op basis van de ontwerpresolutie
* * *
11.	Wereldwijd systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen
ENVI/9/00420
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Rapporteur:

Jutta Paulus (Verts/ALE)

Bevoegd:

ENVI


Adviezen:

ITRE –
Besluit: geen advies


TRAN –
Magdalena Adamowicz (PPE)

 
	Toelichting van de Commissie op het Commissievoorstel
Gedachtewisseling
12.	De illegale handel in gezelschapsdieren in de EU
ENVI/9/01221
	2019/2814(RSP)	

Corapporteurs:

Stanislav Polčák (PPE)
Sylwia Spurek (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Alexandra Louise Rosenfield Phillips (Verts/ALE)
Annika Bruna (ID)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
RE – PE641.294v01-00
QO – PE641.131v01-00
QO – PE641.132v01-00
Bevoegd:

ENVI


 
	Gedachtewisseling op basis van de ontwerpresolutie
Termijn voor de indiening van amendementen: 12 november 2019, 11.00 uur
13.	Het mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg in de digitale eengemaakte markt; de burger "empoweren" en bouwen aan een gezondere maatschappij
ENVI/9/01218
	2019/2804(RSP)	

Corapporteurs:

Bartosz Arłukowicz (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Margrete Auken (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)
RE – PE641.385v02-00
QO – PE641.121v01-00
Bevoegd:

ENVI


 
	Gedachtewisseling op basis van de ontwerpresolutie
Termijn voor de indiening van amendementen: 14 november 2019, 11.00 uur
6 november 2019, 12.00 - 12.30 uur
14.	Ondertekening van de actualisering van het milieubeleid van het Europees Parlement in aanwezigheid van David Maria Sassoli, Voorzitter van het Europees Parlement, en Klaus Welle, secretaris-generaal 
* * *
6 november 2019, 14.30 - 17.00 uur
*** In aanwezigheid van leden van de Commissie ontwikkelingszaken en van de Commissie visserij ***
15.	Presentatie van de speciale verslagen van het IPCC getiteld "Climate Change and Land", en "The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate"
*** Elektronische stemming ***
16.	COP15 bij het Biodiversiteitsverdrag (BDV) - Kunming (2020)
ENVI/9/01248
	2019/2824(RSP)	

Corapporteurs:

Agnès Evren (PPE)
César Luena (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Ville Niinistö (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Silvia Modig (GUE/NGL)
RE – PE641.238v01-00
QO – PE641.235v01-00
QO – PE641.237v01-00
Bevoegd:

ENVI


 
	Goedkeuring van een vraag met verzoek om mondeling antwoord
17.	Europees Jaar van groenere steden 2021
ENVI/9/01219
	2019/2805(RSP)	

Corapporteurs:

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Christel Schaldemose (S&D)
Karin Karlsbro (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)
QO – PE641.133v01-00
Bevoegd:

ENVI


 
	Goedkeuring van een vraag met verzoek om mondeling antwoord
18.	Het mogelijk maken van de digitale transformatie van gezondheid en zorg in de digitale eengemaakte markt; de burger "empoweren" en bouwen aan een gezondere maatschappij
ENVI/9/01218
	2019/2804(RSP)	

Corapporteurs:

Bartosz Arłukowicz (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Margrete Auken (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)
RE – PE641.385v02-00
QO – PE641.121v01-00
Bevoegd:

ENVI


 
	Goedkeuring van een vraag met verzoek om mondeling antwoord
19.	De illegale handel in gezelschapsdieren in de EU
ENVI/9/01221
	2019/2814(RSP)	

Corapporteurs:

Stanislav Polčák (PPE)
Sylwia Spurek (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Alexandra Louise Rosenfield Phillips (Verts/ALE)
Annika Bruna (ID)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
RE – PE641.294v01-00
QO – PE641.131v01-00
QO – PE641.132v01-00
Bevoegd:

ENVI


 
	Goedkeuring van een vraag met verzoek om mondeling antwoord
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
AM – PE641.381v01-00
Bevoegd:

ENVI


 
	Goedkeuring ontwerpresolutie
Termijn voor de indiening van amendementen: 3 oktober 2019, 11.00 uur
21.	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 gemodificeerd katoen LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
ENVI/9/01573
	2019/2856(RSP)	

Corapporteurs:

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

Bevoegd:

ENVI


 
	Goedkeuring ontwerpresolutie
22.	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 MON 89788 (MON-89788-1)
ENVI/9/01574
	2019/2857(RSP)	

Corapporteurs:

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

Bevoegd:

ENVI


 
	Goedkeuring ontwerpresolutie
23.	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 genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en de subcombinaties MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en NK603 × DAS-40278-9
ENVI/9/01576
	2019/2859(RSP)	

Corapporteurs:

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

Bevoegd:

ENVI


 
	Goedkeuring ontwerpresolutie
24.	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 genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 en genetisch gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee, drie, vier of vijf van de "events" Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 en GA21

ENVI/9/01577
	2019/2860(RSP)	

Corapporteurs:

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

Bevoegd:

ENVI


 
	Goedkeuring ontwerpresolutie
*** Einde elektronische stemming ***
25.	Typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie
ENVI/9/00533
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Rapporteur:

Esther de Lange (PPE)

Bevoegd:

ENVI


Adviezen:

ITRE –
Besluit: geen advies


IMCO –
Petra De Sutter (Verts/ALE)


TRAN –
Sven Schulze (PPE)

 
	Presentatie van het Commissievoorstel
* * *
6 november 2019, 17.00 - 18.30 uur
Met gesloten deuren
26.	Coördinatorenvergadering
7 november 2019, 9.00 - 12.30 uur
27.	Gedachtewisseling over CORSIA - Update van de Algemene Vergadering van ICAO
28.	Presentatie van de verantwoordelijkheden en activiteiten van volgende agentschappen onder de bevoegdheid van ENVI:

- het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
- het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
- de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
- het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
- het Europees Milieuagentschap (EEA)

• Zie afzonderlijk programma
29.	Gedachtewisseling met de Commissie over het werk en het mandaat van het directoraat Gezondheid en Voedselaudits van DG SANTE
30.	Rondvraag
31.	Volgende vergaderingen
	2-3 december 2019 (Brussel)

