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Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ENVI(2019)1106_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Onsdagen den 6 november 2019 kl. 9.30–12.30 och kl. 14.30–18.30
Torsdagen den 7 november 2019 kl. 9.00–12.30
Bryssel
Lokal: József Antall (4Q2)
6 november 2019 kl. 9.30–12.00
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Information från ordföranden om samordnarnas rekommendationer från sammanträdet den 16 oktober 2019
4.	Justering av sammanträdesprotokoll
	22–23 juli 2019	PV – PE641.083v01-00
23 juli 2019	PV – PE641.229v01-00
25–26 september 2019	PV – PE641.443v02-00
5.	Rapportering om pågående interinstitutionella förhandlingar
ENVI/9/01588
* Kvaliteten på dricksvatten (omarbetning)
* Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar (ECON–ENVI (CJ36))
6.	COP15 för konventionen om biologisk mångfald - Kunming (2020)
ENVI/9/01248
	2019/2824(RSP)	

Medföredragande:

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
Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Diskussion på grundval av ett förslag till resolution
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 7 november 2019 kl. 17.00
* * *
Gemensam debatt
7.	Invändning enligt artikel 112: Förlängning av godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
ENVI/9/01573
	2019/2856(RSP)	

Medföredragande:

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

Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Diskussion på grundval av ett förslag till resolution
8.	Invändning enligt artikel 112: Förlängning av godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 89788 (MON-89788-1)
ENVI/9/01574
	2019/2857(RSP)	

Medföredragande:

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

Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Diskussion på grundval av ett förslag till resolution
9.	Invändning enligt artikel 112: Godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 och klyvningsprodukterna MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 och NK603 × DAS-40278-9
ENVI/9/01576
	2019/2859(RSP)	

Medföredragande:

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

Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Diskussion på grundval av ett förslag till resolution
10.	Invändning enligt artikel 112: Godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21
och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre, fyra eller fem av transformationshändelserna Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 och GA21
ENVI/9/01577
	2019/2860(RSP)	

Medföredragande:

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

Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Diskussion på grundval av ett förslag till resolution
* * *
11.	Globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja
ENVI/9/00420
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Föredragande:

Jutta Paulus (Verts/ALE)

Ansvarigt utskott:

ENVI


Rådgivande utskott:

ITRE –
Beslut: inget yttrande


TRAN –
Magdalena Adamowicz (PPE)

 
	Kommissionen redogör för sitt förslag
Diskussion
12.	Den olagliga handeln med sällskapsdjur i EU
ENVI/9/01221
	2019/2814(RSP)	

Medföredragande:

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
Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Diskussion på grundval av ett förslag till resolution
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 12 november 2019 kl. 11.00
13.	En digital omvandling av vård och omsorg på den digitala inre marknaden, medborgarinflytande och ett hälsosammare samhälle
ENVI/9/01218
	2019/2804(RSP)	

Medföredragande:

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
Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Diskussion på grundval av ett förslag till resolution
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 14 november 2019 kl. 11.00
6 november 2019 kl. 12.00–12.30
14.	Undertecknande av uppdateringen av Europaparlamentets miljöpolitik i närvaro av Europaparlamentets talman, David Maria Sassoli, och generalsekreterare Klaus Welle 
* * *
6 november 2019 kl. 14.30–17.00
*** I närvaro av ledamöter från utskottet för utveckling och fiskeriutskottet ***
15.	Föredragning om IPCC:s särskilda rapporter Climate Change and Land (klimatförändringarna och marken) och Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (havet och kryosfären i ett förändrat klimat)
*** Elektronisk omröstning ***
16.	COP15 för konventionen om biologisk mångfald - Kunming (2020)
ENVI/9/01248
	2019/2824(RSP)	

Medföredragande:

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
Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Godkännande av fråga för muntligt besvarande
17.	Europaåret för grönare städer 2021
ENVI/9/01219
	2019/2805(RSP)	

Medföredragande:

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
Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Godkännande av fråga för muntligt besvarande
18.	En digital omvandling av vård och omsorg på den digitala inre marknaden, medborgarinflytande och ett hälsosammare samhälle
ENVI/9/01218
	2019/2804(RSP)	

Medföredragande:

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
Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Godkännande av fråga för muntligt besvarande
19.	Den olagliga handeln med sällskapsdjur i EU
ENVI/9/01221
	2019/2814(RSP)	

Medföredragande:

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
Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Godkännande av fråga för muntligt besvarande
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
AM – PE641.381v01-00
Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Antagande av förslag till resolution
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 3 oktober 2019 kl. 11.00
21.	Invändning enligt artikel 112: Förlängning av godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
ENVI/9/01573
	2019/2856(RSP)	

Medföredragande:

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

Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Antagande av förslag till resolution
22.	Invändning enligt artikel 112: Förlängning av godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 89788 (MON-89788-1)
ENVI/9/01574
	2019/2857(RSP)	

Medföredragande:

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

Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Antagande av förslag till resolution
23.	Invändning enligt artikel 112: Godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 och klyvningsprodukterna MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 och NK603 × DAS-40278-9
ENVI/9/01576
	2019/2859(RSP)	

Medföredragande:

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

Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Antagande av förslag till resolution
24.	Invändning enligt artikel 112: Godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21
och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre, fyra eller fem av transformationshändelserna Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 och GA21
ENVI/9/01577
	2019/2860(RSP)	

Medföredragande:

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

Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Antagande av förslag till resolution
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
25.	Typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon
ENVI/9/00533
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Föredragande:

Esther de Lange (PPE)

Ansvarigt utskott:

ENVI


Rådgivande utskott:

ITRE –
Beslut: inget yttrande


IMCO –
Petra De Sutter (Verts/ALE)


TRAN –
Sven Schulze (PPE)

 
	Redogörelse för kommissionens förslag
* * *
6 november 2019 kl. 17.00–18.30
Inom stängda dörrar
26.	Samordnarnas sammanträde
7 november 2019 kl. 9.00–12.30
27.	Diskussion om Corsia – uppdatering från Icaos generalförsamling
28.	Redogörelse för ansvarsområdena och verksamheterna inom följande organ som tillhör ENVI:s behörighetsområde:

– Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
– Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
– Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
– Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
– Europeiska miljöbyrån (EEA)

• Se separat program
29.	Diskussion med kommissionen om arbetet och uppdraget för GD SANTE:s direktorat för hälsa och livsmedel: revision och analys
30.	Övriga frågor
31.	Kommande sammanträden
	2–3 december 2019 (Bryssel)

