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Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ENVI(2019)1202_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 2 december 2019 kl. 15.00–18.30
Tisdagen den 3 december 2019 kl. 9.30–12.30 och kl. 14.30–18.30
Bryssel
Lokal: József Antall (2Q2)
2 december 2019 kl. 15.00–17.00
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Information från ordföranden om samordnarnas rekommendationer från sammanträdena den 6 och 25 november 2019
4.	Rapportering om pågående interinstitutionella förhandlingar
ENVI/9/01588
* Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar (ECON–ENVI (CJ36))
* Kvaliteten på dricksvatten (omarbetning)
* Minimikrav för återanvändning av vatten
5.	Diskussion med Bjørn Hansen (verkställande direktör för ECHA)
6.	Invändning enligt artikel 111.3: Delegerad akt om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar - titandioxid
ENVI/9/01877

Föredragande:

Anna Zalewska (ECR)

 
	Behandling av förslag till resolution
7.	Invändning enligt artikel 112: Import av sällskapsdjursfoder från Saudiarabien
ENVI/9/01817
	2019/2914(RSP)	

Föredragande:

Joëlle Mélin (ID)

Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Behandling av förslag till resolution
8.	Invändning enligt artikel 112: särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima (D063901)
ENVI/9/01714
	2019/2913(RSP)	

Föredragande:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Behandling av förslag till resolution
9.	Invändning enligt artikel 112: Förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena benfluralin, dimoxistrobin, fluazinam, mankozeb, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oxamil och pyraklostrobin (D064213-01)
ENVI/9/01882
	2019/2925(RSP)	

Medföredragande:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Behandling av förslag till resolution
2 december 2019 kl. 17.00–18.30
Inom stängda dörrar
10.	Samordnarnas sammanträde
3 december 2019 kl. 9.30–10.30
11.	Diskussion med Werner Hoyer, Europeiska investeringsbankens ordförande, om omvandlingen av en del av banken till en klimatbank
3 december 2019 kl. 10.30–12.30
*** Elektronisk omröstning ***
12.	Invändning enligt artikel 111.3: Delegerad akt om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar - titandioxid
ENVI/9/01877

Föredragande:

Anna Zalewska (ECR)

 
	Antagande av förslag till resolution
13.	Invändning enligt artikel 112: Import av sällskapsdjursfoder från Saudiarabien
ENVI/9/01817
	2019/2914(RSP)	

Föredragande:

Joëlle Mélin (ID)

Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Antagande av förslag till resolution
14.	Invändning enligt artikel 112: särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima (D063901)
ENVI/9/01714
	2019/2913(RSP)	

Föredragande:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Antagande av förslag till resolution
15.	Invändning enligt artikel 112: Förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena benfluralin, dimoxistrobin, fluazinam, mankozeb, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oxamil och pyraklostrobin (D064213-01)
ENVI/9/01882
	2019/2925(RSP)	

Medföredragande:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Antagande av förslag till resolution
16.	Strategin om läkemedel i miljön
ENVI/9/01240
	2019/2816(RSP)	

Medföredragande:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)
RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00
Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Godkännande av frågor för muntligt besvarande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 29 januari 2020 kl. 11.00
17.	COP15 för konventionen om biologisk mångfald - Kunming (2020)
ENVI/9/01248
	2019/2824(RSP)	

Medföredragande:

Pascal Canfin (Renew)
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
AM – PE642.918v01-00
Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Antagande av förslag till resolution
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 7 november 2019 kl. 11.00
18.	EU-initiativet för pollinerande insekter
ENVI/9/01217
	2019/2803(RSP)	

Medföredragande:

Mairead McGuinness (PPE)
István Ujhelyi (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Pietro Fiocchi (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)
RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00
AM – PE642.916v01-00
Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Antagande av förslag till resolution
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 22 oktober 2019 kl. 11.00
19.	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
AM – PE643.214v01-00
Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Antagande av förslag till resolution
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 14 november 2019 kl. 11.00
Rättelser (artikel 241)
20.	RÄTTELSE till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU
(EUT L 117, 5.5.2017, s. 176.)
(till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 5 april 2017 inför antagandet av ovannämnda förordning)
P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))
ENVI/9/01996
	Antagande
21.	RÄTTELSE till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG
(EUT L 117, 5.5.2017, s. 1.)
(till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 5 april 2017 inför antagandet av ovannämnda förordning)
P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))
ENVI/9/01997
	Antagande
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
22.	Strategin om läkemedel i miljön
ENVI/9/01240
	2019/2816(RSP)	

Medföredragande:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)
RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00
Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Behandling av förslag till resolution
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 29 januari 2020 kl. 11.00
3 december 2019 kl. 14.30–18.30
Gemensam debatt
23.	Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen
ENVI/9/01030
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Föredragande av yttrande:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE641.168v01-00
Ansvarigt utskott:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)

 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 december 2019 kl. 11.00
24.	Ansvarsfrihet 2018: Europeiska miljöbyrån (EEA)
ENVI/9/00860
	2019/2070(DEC)	COM(2019)0316[15] – C9-0065/2019

Föredragande av yttrande:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE641.160v01-00
Ansvarigt utskott:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 december 2019 kl. 11.00
25.	Ansvarsfrihet 2018: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
ENVI/9/00854
	2019/2073(DEC)	COM(2019)0316[18] – C9-0068/2019

Föredragande av yttrande:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE641.162v01-00
Ansvarigt utskott:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 december 2019 kl. 11.00
26.	Ansvarsfrihet 2018: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
ENVI/9/00827
	2019/2086(DEC)	COM(2019)0316[31] – C9-0081/2019

Föredragande av yttrande:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE641.166v02-00
Ansvarigt utskott:

CONT –
Ryszard Antoni Legutko (ECR)

 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 december 2019 kl. 11.00
27.	Ansvarsfrihet 2018: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
ENVI/9/00842
	2019/2079(DEC)	COM(2019)0316[24] – C9-0074/2019

Föredragande av yttrande:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE641.164v01-00
Ansvarigt utskott:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 december 2019 kl. 11.00
28.	Ansvarsfrihet 2018: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
ENVI/9/00844
	2019/2078(DEC)	COM(2019)0316[23] – C9-0073/2019

Föredragande av yttrande:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE641.158v01-00
Ansvarigt utskott:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 december 2019 kl. 11.00
* * *
29.	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)
RE – PE642.925v02-00
QO – PE641.133v01-00
Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Behandling av förslag till resolution
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 december 2019 kl. 11.00
30.	Ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen
ENVI/9/00448
***I	2019/0070(COD)	COM(2019)0125 – C8-0114/2019

Föredragande:

Nikos Androulakis (S&D)

Ansvarigt utskott:

ENVI


Rådgivande utskott:

AFET –
Beslut: inget yttrande


DEVE –
(PPE)


BUDG –
Beslut: inget yttrande


REGI –
(S&D)

 
	Föredragning av kommissionen (preliminärt)
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 28 januari 2020 kl. 11.00
31.	Diskussion med kommissionen om utvärderingen av unionslagstiftningen om blod, vävnader och celler
32.	Övriga frågor
33.	Kommande sammanträden
	16 december 2019 (Strasbourg)
9 januari 2020 (Bryssel)

