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Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ENVI(2020)0629_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, από 13.45 έως 15.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (6Q2)
Και με την εξ αποστάσεως συμμετοχή μελών της επιτροπής ENVI
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών της 22ας Ιουνίου 2020
4.	Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με τους επίσημους ελέγχους στη διατροφική αλυσίδα
5.	Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της οδηγία 2009/128/ΕΚ για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και την αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά
* * *
*** Ώρα των ψηφοφοριών ***
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 15.45 έως τις 17.45
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία (είτε αυτοπροσώπως στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως) θα ψηφίσουν μέσω της εφαρμογής iVote
6.	Μεγιστοποίηση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ
ENVI/9/02830
	2020/2070(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Μαρία Σπυράκη (PPE)
PA – PE650.506v01-00
AM – PE650.699v01-00
Επί της ουσίας:

ITRE
Ciarán Cuffe (Verts/ALE)
PR – PE648.631v02-00
AM – PE652.316v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 12 Μαΐου 2020, ώρα 11.00
7.	Μια στρατηγική βιωσιμότητας για τα χημικά προϊόντα
ENVI/9/02398
	2020/2531(RSP)	

Συνεισηγητές:

Μαρία Σπυράκη (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
Επί της ουσίας:

ENVI


 
	Έγκριση της πρότασης ψηφίσματος
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 21 Απριλίου 2020, ώρα 11.00
8.	Θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης
ENVI/9/02351
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Συντάκτης γνωμοδότησης:

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

REGI*
Μανώλης Κεφαλογιάννης (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 12 Μαΐου 2020, ώρα 11.00
Τα αποτελέσματα των τελικών ψηφοφοριών επί του σχεδίου γνωμοδότησης με θέμα «Μεγιστοποίηση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ» και στην πρόταση ψηφίσματος με θέμα «Μια στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών ουσιών» θα ανακοινωθούν εγγράφως.
Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών σχετικά με τις τροπολογίες επί του σχεδίου γνωμοδότησης για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης θα ανακοινωθούν εγγράφως.
Η τελική ψηφοφορία επί του σχεδίου γνωμοδότησης με θέμα «Θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» θα διεξαχθεί κατά τη συνεδρίαση της 2ας Ιουλίου 2020.
*** Λήξη των ψηφοφοριών ***
* * *
9.	Διάφορα
10.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	2 Ιουλίου 2020, από 9.00 έως 11.00 (Βρυξέλλες)

