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Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

ENVI(2020)0608_1
PÄEVAKORRA PROJEKT
Koosolek
Esmaspäev, 8. juuni 2020 kell 13.45–15.45
Brüssel
Ruum: József Antall (6Q2)
ENVI-komisjoni liikmete kaugosalusel
1.	Päevakorra kinnitamine
2.	Juhataja teadaanded
3.	Juhataja teadaanded koordinaatorite 2. juuni 2020. aasta soovituste kohta
4.	Kestlikkust toetav kemikaalide strateegia
ENVI/9/02398
	2020/2531(RSP)	

Kaasraportöörid:

Maria Spyraki (PPE)
Maria Arena (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Danilo Oscar Lancini (ID)
Sven Giegold (Verts/ALE)
Pietro Fiocchi (ECR)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
RE – PE646.900v01-00
QO – PE646.903v01-00
AM – PE650.516v01-00
AM – PE647.043v01-00
Vastutav:

ENVI


 
	Resolutsiooni ettepaneku läbivaatamine
Arvamuste vahetus komisjoni ja Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) tegevdirektori Bjorn Hanseniga
Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 21. aprill 2020 kell 11.00
5.	Vastuväide kodukorra artikli 112 lõike 2 ja 3 alusel: komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega antakse osaline autoriseering kroomtrioksiidi teatavateks kasutusaladeks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-määrus) alusel 
ENVI/9/03127

Kaasraportöörid:

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

 
	Arvamuste vahetus resolutsiooni ettepaneku alusel
6.	Vastuväide kodukorra artikli 112 lõike 2 ja 3 alusel: toimeainete beflubutamiidi, benalaksüüli, bentiavalikarbi, bifenasaadi, boskaliidi, bromoksüniili, kaptaani, tsüasofamiidi, dimetomorfi, etefooni, etoksasooli, famoksadooni, fenamifossi, flumioksasiini, fluoksastrobiini, folpeedi, formetanaadi, metribusiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus'e tüve 251, fenmedifaami, fosmeedi, metüülpirimifossi, propamokarbi, protiokonasooli ja S-metolakloori heakskiidu kehtivusaja pikendamise kohta
ENVI/9/03128

Kaasraportöörid:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Maria Arena (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Eleonora Evi (NI)

 
	Arvamuste vahetus resolutsiooni ettepaneku alusel
* * *
*** Hääletus ***
Kaughääletuse avamine
Hääletus avatakse kell 15.45 ja lõpetatakse kell 16.45.
Kõik hääletusel osalevad parlamendiliikmed – nii need, kes viibivad komisjoni koosolekuruumis, kui ka kaugosalejad – hääletavad e-posti teel, kasutades prinditud hääletussedeleid.
7.	Vastuväide kodukorra artikli 112 lõike 2 ja 3 alusel: komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega antakse osaline autoriseering kroomtrioksiidi teatavateks kasutusaladeks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-määrus) alusel 
ENVI/9/03127

Kaasraportöörid:

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

 
	Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmine
8.	Vastuväide kodukorra artikli 112 lõike 2 ja 3 alusel: toimeainete beflubutamiidi, benalaksüüli, bentiavalikarbi, bifenasaadi, boskaliidi, bromoksüniili, kaptaani, tsüasofamiidi, dimetomorfi, etefooni, etoksasooli, famoksadooni, fenamifossi, flumioksasiini, fluoksastrobiini, folpeedi, formetanaadi, metribusiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus'e tüve 251, fenmedifaami, fosmeedi, metüülpirimifossi, propamokarbi, protiokonasooli ja S-metolakloori heakskiidu kehtivusaja pikendamise kohta
ENVI/9/03128

Kaasraportöörid:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Maria Arena (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Eleonora Evi (NI)

 
	Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmine
*** Hääletuse lõpp ***
Hääletustulemuste kirjalik teatavakstegemine
9.	Muud küsimused
10.	Järgmised koosolekud
	16. juuni 2020 kell 9.00–11.00 (Brüssel)

