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Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

ENVI(2020)0629_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 29 iunie 2020, 13.45 - 15.45
Bruxelles
Sala: József Antall (6Q2)
și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei ENVI
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Comunicări ale președinției privind recomandările coordonatorilor din 22 iunie 2020
4.	Schimb de opinii cu Comisia privind controalele oficiale asupra lanțului alimentar
5.	Schimb de opinii cu Comisia referitor la punerea în aplicare a Directivei 2009/128/CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor și la evaluarea Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare
* * *
*** Votare ***
Deschiderea procedurii de votare de la distanță
Sesiunea de votare va începe la ora 15.45 și se va încheia la ora 17.45.
Toți membrii care participă la vot (fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță) vor vota prin aplicația iVote
6.	Maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE
	ENVI/9/02830
		2020/2070(INI)	
Raportoare pentru aviz:

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

ITRE
Ciarán Cuffe (Verts/ALE)
PR – PE648.631v02-00
AM – PE652.316v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 12 mai 2020, 11.00
7.	O strategie pentru durabilitate privind substanțele chimice
	ENVI/9/02398
		2020/2531(RSP)	
Coraportori:

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
Comisie competentă:

ENVI


	Adoptarea propunerii de rezoluție

Termen de depunere a amendamentelor: 21 aprilie 2020, 11.00
8.	Instituirea Fondului pentru o tranziție justă
	ENVI/9/02351
	***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020
Raportor pentru aviz:

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

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
	Adoptarea amendamentelor

Termen de depunere a amendamentelor: 12 mai 2020, 11.00
Rezultatele votului final asupra proiectului de aviz pe tema „Maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE” și asupra propunerii de rezoluție referitoare la „O strategie pentru durabilitate privind substanțele chimice” vor fi anunțate în scris.
Rezultatele voturilor privind amendamentele la proiectul de aviz referitor la „Instituirea Fondului pentru o tranziție justă” vor fi anunțate în scris.
Votul final asupra proiectului de aviz referitor la „Instituirea Fondului pentru o tranziție justă” va avea loc în cadrul reuniunii din 2 iulie 2020.
*** Sfârșitul votării ***
* * *
9.	Chestiuni diverse
10.	Reuniuni următoare
	2 iulie 2020, 9.00 - 11.00 (Bruxelles)


