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Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

ENVI(2019)1021_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião extraordinária
Segunda-feira, 21 de outubro de 2019, 19.30–20.30
Estrasburgo
Sala: Louise Weiss (N1.4)
21 de outubro de 2019, 19.30–19.45
1.	Processo de comissões conjuntas (artigo 58.º do Regimento) das comissões ECON e ENVI de segunda-feira, 21 de outubro de 2019
CJ36/9/01579




OJ – PE642.883v01-00
 
* Ver projeto de ordem do dia específico
21 de outubro de 2019, 19.45–20.30
2.	Aprovação da ordem do dia
3.	Comunicações da presidência
4.	Comunicações da presidência sobre as recomendações dos coordenadores de 25 de setembro e 16 de outubro
5.	Aprovação das atas das reuniões de
	4-5 de setembro de 2019	PV – PE641.110v01-00
6.	Informações sobre as negociações interinstitucionais em curso
ENVI/9/01588
* Qualidade da água destinada ao consumo humano (reformulação)
* Requisitos mínimos para a reutilização da água
7.	Iniciativa da UE relativa aos polinizadores
ENVI/9/01217
	2019/2803(RSP)	

Correlatores:

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
Fundo:

ENVI


 
	Troca de pontos de vista com base na proposta de resolução
Prazo para a apresentação de alterações: 22 de outubro de 2019, 11.00
8.	Objeção nos termos do artigo 112.º: avaliação do impacto dos produtos fitofarmacêuticos nas abelhas (D045385)
ENVI/9/01512

Correlatores:

Eric Andrieu (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

 
	Troca de pontos de vista com base na proposta de resolução
9.	Objeção nos termos do artigo 112.º: autorização parcial para a utilização de trióxido de crómio (Cromomed S.A. e outros)
ENVI/9/01510
	2019/2844(RSP)	

Correlatores:

Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)

Fundo:

ENVI


 
	Troca de pontos de vista com base na proposta de resolução
*** Período de votação eletrónica ***
10.	Objeção nos termos do artigo 112.º: avaliação do impacto dos produtos fitofarmacêuticos nas abelhas (D045385)
ENVI/9/01512

Correlatores:

Eric Andrieu (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

 
	Aprovação da proposta de resolução
11.	Objeção nos termos do artigo 112.º: autorização parcial para a utilização de trióxido de crómio (Cromomed S.A. e outros)
ENVI/9/01510
	2019/2844(RSP)	

Correlatores:

Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)

Fundo:

ENVI


 
	Aprovação da proposta de resolução
12.	Iniciativa da UE relativa aos polinizadores
ENVI/9/01217
	2019/2803(RSP)	

Correlatores:

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
Fundo:

ENVI


 
	Aprovação de perguntas com pedido de resposta oral
Prazo para a apresentação de alterações: 22 de outubro de 2019, 11.00
*** Fim da votação eletrónica ***
13.	Diversos
14.	Próximas reuniões
	6 de novembro de 2019, 9.00–12.30 e 14.30–18.30 (Bruxelas)
7 de novembro de 2019, 9.00–12.30 e 14.30–18.30 (Bruxelas)

