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Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

ENVI(2019)1106_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quarta-feira, 6 de novembro de 2019, 9.30–12.30 e 14.30–18.30
Quinta-feira, 7 de novembro de 2019, 9.00–12.30
Bruxelas
Sala: József Antall (4Q2)
6 de novembro de 2019, 9.30–12.00
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
3.	Comunicações da presidência sobre as recomendações dos coordenadores de 16 de outubro de 2019
4.	Aprovação das atas das reuniões de
	22-23 de julho de 2019	PV – PE641.083v01-00
23 de julho de 2019	PV – PE641.229v01-00
25-26 de setembro de 2019	PV – PE641.443v02-00
5.	Informações sobre as negociações interinstitucionais em curso
ENVI/9/01588
* Qualidade da água destinada ao consumo humano (reformulação)
* Estabelecimento de um enquadramento para promover o investimento sustentável (ECON-ENVI (CJ36))
6.	Conferência das Partes (COP 15) na Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica (CDB) - Kunming (2020)
ENVI/9/01248
	2019/2824(RSP)	

Correlatores:

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
Fundo:

ENVI


 
	Troca de pontos de vista com base na proposta de resolução
Prazo para a apresentação de alterações: 7 de novembro de 2019, 17.00
* * *
Debate conjunto
7.	Objeção nos termos do artigo 112.º: renovação da autorização de colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de algodão geneticamente modificado LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
ENVI/9/01573
	2019/2856(RSP)	

Correlatores:

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

Fundo:

ENVI


 
	Troca de pontos de vista com base na proposta de resolução
8.	Objeção nos termos do artigo 112.º: renovação da autorização de colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de soja geneticamente modificada MON 89788 (MON-89788-1)
ENVI/9/01574
	2019/2857(RSP)	

Correlatores:

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

Fundo:

ENVI


 
	Troca de pontos de vista com base na proposta de resolução
9.	Objeção nos termos do artigo 112.º: autorização de colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de milho geneticamente modificado MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e das subcombinações MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9
ENVI/9/01576
	2019/2859(RSP)	

Correlatores:

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

Fundo:

ENVI


 
	Troca de pontos de vista com base na proposta de resolução
10.	Objeção nos termos do artigo 112.º: autorização de colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de milho geneticamente modificado Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e milho geneticamente modificado combinando dois, três, quatro ou cinco eventos únicos Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21

ENVI/9/01577
	2019/2860(RSP)	

Correlatores:

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

Fundo:

ENVI


 
	Troca de pontos de vista com base na proposta de resolução
* * *
11.	Sistema mundial de recolha de dados sobre o consumo de combustível dos navios
ENVI/9/00420
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Relatora:

Jutta Paulus (Verts/ALE)

Fundo:

ENVI


Pareceres:

ITRE –
Decisão: não emitir parecer


TRAN –
Magdalena Adamowicz (PPE)

 
	Exposição da Comissão sobre a proposta da Comissão
Troca de pontos de vista
12.	Comércio ilegal de animais de companhia na UE
ENVI/9/01221
	2019/2814(RSP)	

Correlatores:

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
Fundo:

ENVI


 
	Troca de pontos de vista com base na proposta de resolução
Prazo para a apresentação de alterações: 12 de novembro de 2019, 11.00
13.	A viabilização da transformação digital dos serviços de saúde e de prestação de cuidados no Mercado Único Digital, a capacitação dos cidadãos e a construção de uma sociedade mais saudável
ENVI/9/01218
	2019/2804(RSP)	

Correlatores:

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
Fundo:

ENVI


 
	Troca de pontos de vista com base na proposta de resolução
Prazo para a apresentação de alterações: 14 de novembro de 2019, 11.00
6 de novembro de 2019, 12.00–12.30
14.	Assinatura da Renovação da Política Ambiental do Parlamento Europeu, estando presentes David Maria Sassoli, Presidente do Parlamento Europeu, e Klaus Welle, Secretário-Geral
* * *
6 de novembro de 2019, 14.30–17.00
*** Estando presentes membros da Comissão do Desenvolvimento e da Comissão das Pescas
15.	Apresentação dos relatórios especiais do PIAC sobre alterações climáticas e solos e sobre o Oceano e a Criosfera num Clima em Mudança
*** Período de votação eletrónica ***
16.	Conferência das Partes (COP 15) na Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica (CDB) - Kunming (2020)
ENVI/9/01248
	2019/2824(RSP)	

Correlatores:

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
Fundo:

ENVI


 
	Aprovação de uma pergunta com pedido de resposta oral
17.	Ano Europeu das Cidades mais Verdes 2021
ENVI/9/01219
	2019/2805(RSP)	

Correlatores:

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
Fundo:

ENVI


 
	Aprovação de uma pergunta com pedido de resposta oral
18.	A viabilização da transformação digital dos serviços de saúde e de prestação de cuidados no Mercado Único Digital, a capacitação dos cidadãos e a construção de uma sociedade mais saudável
ENVI/9/01218
	2019/2804(RSP)	

Correlatores:

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
Fundo:

ENVI


 
	Aprovação de uma pergunta com pedido de resposta oral
19.	Comércio ilegal de animais de companhia na UE
ENVI/9/01221
	2019/2814(RSP)	

Correlatores:

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
Fundo:

ENVI


 
	Aprovação de uma pergunta com pedido de resposta oral
20.	Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2019 em Santiago do Chile, Chile (COP25)
ENVI/9/00575
	2019/2712(RSP)	

Correlatores:

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
Fundo:

ENVI


 
	Aprovação da proposta de resolução
Prazo para a apresentação de alterações: 3 de outubro de 2019, 11.00
21.	Objeção nos termos do artigo 112.º: renovação da autorização de colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de algodão geneticamente modificado LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
ENVI/9/01573
	2019/2856(RSP)	

Correlatores:

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

Fundo:

ENVI


 
	Aprovação da proposta de resolução
22.	Objeção nos termos do artigo 112.º: renovação da autorização de colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de soja geneticamente modificada MON 89788 (MON-89788-1)
ENVI/9/01574
	2019/2857(RSP)	

Correlatores:

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

Fundo:

ENVI


 
	Aprovação da proposta de resolução
23.	Objeção nos termos do artigo 112.º: autorização de colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de milho geneticamente modificado MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e das subcombinações MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9
ENVI/9/01576
	2019/2859(RSP)	

Correlatores:

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

Fundo:

ENVI


 
	Aprovação da proposta de resolução
24.	Objeção nos termos do artigo 112.º: autorização de colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de milho geneticamente modificado Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e milho geneticamente modificado combinando dois, três, quatro ou cinco eventos únicos Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21

ENVI/9/01577
	2019/2860(RSP)	

Correlatores:

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

Fundo:

ENVI


 
	Aprovação da proposta de resolução
*** Fim da votação eletrónica ***
25.	Homologação dos veículos a motor no que respeita às emissões dos veículos ligeiros de passageiros e comerciais (Euro 5 e Euro 6) e ao acesso à informação relativa à reparação e manutenção de veículos
ENVI/9/00533
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Relatora:

Esther de Lange (PPE)

Fundo:

ENVI


Pareceres:

ITRE –
Decisão: não emitir parecer


IMCO –
Petra De Sutter (Verts/ALE)


TRAN –
Sven Schulze (PPE)

 
	Apresentação da proposta da Comissão
* * *
6 de novembro de 2019, 17.00–18.30
À porta fechada
26.	Reunião de coordenadores
7 de novembro de 2019, 9.00–12.30
27.	Troca de pontos de vista sobre o CORSIA - atualização realizada na Assembleia Geral da OACI
28.	Apresentação das responsabilidades e das atividades das seguintes agências da competência da Comissão ENVI:

- Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA)
- Agência Europeia de Medicamentos (EMA)
- Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)
- Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC)
- Agência Europeia do Ambiente (EEA)

• Ver projeto de programa em separado
29.	Troca de pontos de vista com a Comissão sobre o trabalho e a missão da Direção de Auditorias e Análises no Domínio da Saúde e dos Alimentos da DG SANTE
30.	Diversos
31.	Próximas reuniões
	2-3 de dezembro de 2019 (Bruxelas)

