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Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ENVI(2020)0629_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 29 juni 2020 kl. 13.45–15.45
Bryssel
Lokal: József Antall (6Q2)
ENVI-ledamöter deltar också på distans
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Information från ordföranden om samordnarnas rekommendationer av den 22 juni 2020
4.	Diskussion med kommissionen om offentlig kontroll av livsmedelskedjan
5.	Diskussion med kommissionen om genomförandet av direktiv 2009/128/EG om hållbar användning av bekämpningsmedel och om utvärderingen av förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden
* * *
*** Omröstning ***
Inledning av distansomröstning
Omröstningen inleds kl. 15.45 och avslutas kl. 17.45.
Alla ledamöter som deltar i omröstningen (både de som befinner sig i sammanträdeslokalen och de som deltar på distans) röstar via applikationen iVote.
6.	Maximering av energieffektivitetspotentialen i EU:s byggnadsbestånd
ENVI/9/02830
	2020/2070(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

ITRE
Ciarán Cuffe (Verts/ALE)
PR – PE648.631v02-00
AM – PE652.316v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 12 maj 2020 kl. 11.00
7.	En kemikaliestrategi för hållbarhet
ENVI/9/02398
	2020/2531(RSP)	

Medföredragande:

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
Ansvarigt utskott:

ENVI


 
	Antagande av förslag till resolution
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 21 april 2020 kl. 11.00
8.	Inrättande av Fonden för en rättvis omställning
ENVI/9/02351
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Föredragande av yttrande:

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

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
 
	Antagande av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 12 maj 2020 kl. 11.00
Resultatet av den slutliga omröstningen om förslaget till yttrande om maximering av energieffektivitetspotentialen hos EU:s byggnadsbestånd och om förslaget till resolution om en kemikaliestrategi för hållbarhet kommer att tillkännages skriftligen
Resultaten av omröstningarna om ändringsförslagen till förslaget till yttrande om inrättande av Fonden för en rättvis omställning kommer att tillkännages skriftligen.
Slutomröstningen om förslaget till yttrande om inrättande av Fonden för en rättvis omställning kommer att äga rum vid sammanträdet den 2 juli 2020.
*** Omröstningen avslutas ***
* * *
9.	Övriga frågor
10.	Kommande sammanträden
	2 juli 2020 kl. 9.00–11.00 (Bryssel)

