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Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ENVI(2020)0608_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Poniedziałek 8 czerwca 2020 r., w godz. 13.45 – 15.45
Bruksela
Sala: József Antall (6Q2)
Ze zdalnym udziałem członków komisji ENVI
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącego
3.	Komunikaty przewodniczącego dotyczące zaleceń koordynatorów z dnia 2 czerwca 2020 r.
4.	Strategia na rzecz zrównoważoności w zakresie chemikaliów
ENVI/9/02398
	2020/2531(RSP)	

Współsprawozdawcy:

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
Przedm. właśc.:

ENVI


 
	Rozpatrzenie wstępnego projektu rezolucji
Wymiana poglądów z udziałem Komisji i Bjorna Hansena, dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA)
Termin składania poprawek: 21 kwietnia 2020 r., godz. 11.00
5.	Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji udzielającej częściowego zezwolenia na zastosowanie tritlenku chromu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REACHLaw Ltd)
ENVI/9/03127

Współsprawozdawcy:

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

 
	Wymiana poglądów w oparciu o projektu rezolucji
6.	Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych beflubutamid, benalaksyl, bentiawalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, cyjazofamid, dimetomorf, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazyna, fluoksastrobina, folpet, formetanat, metrybuzyna, milbemektyna, Paecilomyces lilacinus szczep 251, fenmedifam, fosmet, pirymifos metylu, propamokarb, protiokonazol oraz S-metolachlor
ENVI/9/03128

Współsprawozdawczynie:

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

 
	Wymiana poglądów w oparciu o projektu rezolucji
* * *
*** Głosowanie ***
Otwarcie procedury głosowania zdalnego
Głosowanie zostanie otwarte o godz. 15.45 i zamknięte o godz. 16.45
Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu – obecni na sali posiedzeń komisji lub uczestniczący zdalnie – będą głosować za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z drukowanych kart do głosowania.
7.	Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji udzielającej częściowego zezwolenia na zastosowanie tritlenku chromu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REACHLaw Ltd)
ENVI/9/03127

Współsprawozdawcy:

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

 
	Przyjęcie projektu rezolucji
8.	Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych beflubutamid, benalaksyl, bentiawalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, cyjazofamid, dimetomorf, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazyna, fluoksastrobina, folpet, formetanat, metrybuzyna, milbemektyna, Paecilomyces lilacinus szczep 251, fenmedifam, fosmet, pirymifos metylu, propamokarb, protiokonazol oraz S-metolachlor
ENVI/9/03128

Współsprawozdawczynie:

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

 
	Przyjęcie projektu rezolucji
*** Koniec głosowania ***
Ogłoszenie wyników głosowań na piśmie
9.	Sprawy różne
10.	Następne posiedzenia
	16 czerwca 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00 (Bruksela)

