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Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ENVI(2020)0217_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Poniedziałek 17 lutego 2020 r., w godz. 15.00 – 18.30
Wtorek 18 lutego 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30
Bruksela
Sala: József Antall (2Q2)
17 lutego 2020 r., w godz. 15.00 – 18.30
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącego
3.	Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
	16 grudnia 2019 r.	PV – PE645.033v01-00
20-21 stycznia 2020 r.	PV – PE646.898v01-00
* * *
Wspólna debata
4.	Wymiana poglądów z Komisją na temat oceny adekwatności ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych, dyrektywy w sprawie środowiskowych norm jakości i dyrektywy powodziowej – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/118/WE w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim
5.	Wymiana poglądów z Komisją na temat oceny dyrektywy Rady 91/27/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
* * *
Wspólna debata
6.	Wymiana poglądów ze sprawozdawcą ds. budżetu na rok 2021 Pierre'em Larrouturou
7.	Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2021 – sekcja III
ENVI/9/02140
	2019/2213(BUD)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE646.875v01-00
Przedm. właśc.:

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)
PR – PE647.107v01-00
 
	Rozpatrzenie projektu opinii
Termin składania poprawek: 20 lutego 2020 r., godz. 11.00
* * *
8.	Wymiana poglądów z Komisją na temat oceny adekwatności dyrektyw w sprawie jakości powietrza: dyrektywy 2004/107/WE w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu oraz dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy
9.	Wymiana poglądów z Komisją na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności związanych z przywozem mięsa końskiego
* * *
18 lutego 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00
Przy drzwiach zamkniętych
10.	Posiedzenie koordynatorów
* * *
18 lutego 2020 r., w godz. 11.00 – 12.30
11.	Wymiana poglądów z Stellą Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, na temat europejskiego planu walki z rakiem, aktualnej sytuacji w zakresie epidemii koronawirusa oraz strategii „od pola do stołu”
* * *
18 lutego 2020 r., w godz. 14.30 – 18.30
12.	Wybór drugiego wiceprzewodniczącego lub drugiej wiceprzewodniczącej
13.	Wybór trzeciego wiceprzewodniczącego lub trzeciej wiceprzewodniczącej
*** Głosowanie elektroniczne ***
14.	Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona)
ENVI/9/01277
***I	2017/0332(COD)	COM(2017)0753 – C8-0019/2018

Sprawozdawca:

Christophe Hansen (PPE)

Przedm. właśc.:

ENVI


 
	Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych
*** Koniec głosowania elektronicznego ***
15.	Globalny system gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki
ENVI/9/00420
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Sprawozdawczyni:

Jutta Paulus (Verts/ALE)
PR – PE646.870v01-00
Przedm. właśc.:

ENVI


Opiniodawcza:

ITRE –
Decyzja: brak opinii


TRAN –
Magdalena Adamowicz (PPE)
PA – PE641.314v01-00
 
	Rozpatrzenie projektu sprawozdania
Termin składania poprawek: 3 marca 2020 r., godz. 11.00
16.	Wymiana poglądów z Komisją na temat papierosów elektronicznych i podgrzewanych wyrobów tytoniowych
* * *
Wspólna debata
17.	Wymiana poglądów z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym na temat sprawozdania specjalnego nr 16/2019 pt. „Europejskie rachunki środowiska: można poprawić przydatność dla decydentów politycznych” 
18.	Wymiana poglądów z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym na temat sprawozdania specjalnego nr 18/2019 pt. „Emisje gazów cieplarnianych – choć sprawozdawczość jest odpowiednia, niezbędne są bardziej precyzyjne informacje na temat przyszłych redukcji emisji”
* * *
19.	Wymiana poglądów z Komisją na temat strzelania śrutem
20.	Sprawy różne
21.	Następne posiedzenia
	5 marca 2020 r.

