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Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ENVI(2020)0629_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 29. juni 2020 kl. 13.45-15.45
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (6Q2)
og med fjerndeltagelse af ENVI-medlemmer
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
3.	Meddelelser fra formanden om koordinatorernes henstillinger af 22. juni 2020
4.	Drøftelse med Kommissionen om offentlig kontrol af fødevarekæden
5.	Drøftelse med Kommissionen om gennemførelsen af direktiv 2009/128/EF om bæredygtig anvendelse af pesticider og om evaluering af forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler
* * *
*** Afstemning ***
Åbning af fjernafstemningen
Afstemningen åbnes kl. 15.45 og afsluttes kl. 17.45
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen (hvad enten de er til stede i udvalgsmødelokalet eller via fjerndeltagelse) stemmer via iVote-applikationen.
6.	Maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's bygningsmasse
ENVI/9/02830
	2020/2070(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Maria Spyraki (PPE)
PA – PE650.506v01-00
AM – PE650.699v01-00
Kor.udv.:

ITRE
Ciarán Cuffe (Verts/ALE)
PR – PE648.631v02-00
AM – PE652.316v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 12. maj 2020 kl. 11.00
7.	En strategi for bæredygtig brug af kemikalier
ENVI/9/02398
	2020/2531(RSP)	

Medordførere:

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
Kor.udv.:

ENVI


 
	Vedtagelse af forslag til beslutning
Frist for ændringsforslag: den 21. april 2020 kl. 11.00
8.	Oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling
ENVI/9/02351
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Ordfører for udtalelse:

Alexandr Vondra (ECR)
PA – PE650.356v03-00
AM – PE650.633v02-00
AM – PE652.279v02-00
AM – PE650.732v02-00
Kor.udv.:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
 
	Vedtagelse af ændringsforslag
Frist for ændringsforslag: den 12. maj 2020 kl. 11.00
Resultaterne af de endelige afstemninger om forslaget til udtalelse om maksimering af potentialet for energieffektivitet i EU's bygningsmasse og om forslaget til beslutning om en kemikaliestrategi for bæredygtighed vil blive meddelt skriftligt .
Resultaterne af afstemningen om ændringsforslagene til udkast til udtalelse om "oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling" vil blive meddelt skriftligt.
Den endelige afstemning om udkastet til udtalelse om "oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling" finder sted på mødet den 2. juli 2020.
*** Afstemning afsluttet ***
* * *
9.	Diverse sager
10.	Næste møder
	den 2. juli 2020 kl. 9.00-11.00 (Bruxelles)

