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Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

ENVI(2020)0702_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Donderdag 2 juli 2020, 9.00 - 11.00 uur
Brussel
Zaal: József Antall (4Q2)
Met deelname op afstand door leden van de commissie ENVI
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	21 april 2020	PV – PE650.523v01-00
4.	Een EU-rechtskader voor de beëindiging en ommekeer van door de EU bevorderde ontbossing op wereldniveau
ENVI/9/02242
	2020/2006(INL)	

Rapporteur:

Delara Burkhardt (S&D)
PR – PE652.351v02-00
Bevoegd:

ENVI*


Adviezen:

DEVE
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
PA – PE652.315v01-00
AM – PE653.848v01-00

INTA*
Karin Karlsbro (Renew)
PA – PE652.411v01-00
AM – PE653.994v01-00

ITRE
Mauri Pekkarinen (Renew)
AD – PE646.934v02-00
AM – PE648.618v01-00

AGRI
Martin Häusling (Verts/ALE)
PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00
 
	Behandeling ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 9 juli 2020, 11.00 uur
5.	Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming
ENVI/9/03230
***I	2020/0097(COD)	COM(2020)0220 – C9-0160/2020

Rapporteur:

Nikos Androulakis (S&D)
PR – PE652.637v01-00
Bevoegd:

ENVI


Adviezen:

AFET



DEVE



BUDG
Niclas Herbst (PPE)
PA – PE653.873v01-00

REGI
Besluit: geen advies

 
	Behandeling ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 6 juli 2020, 11.00 uur
* * *
*** Stemming ***
Opening van de stemprocedure op afstand
De stemming wordt om 11.00 uur geopend en om 13.00 uur gesloten
Alle leden die deelnemen aan de stemming (ofwel in de vergaderzaal van de commissie, ofwel op afstand) stemmen met behulp van de iVote-app.
6.	Oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie
ENVI/9/02351
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Rapporteur voor advies:

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

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 12 mei 2020, 11.00 uur
7.	De gevolgen van klimaatverandering voor kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden
ENVI/9/02637
	2020/2042(INI)	

Rapporteur voor advies:

Mick Wallace (GUE/NGL)
PA – PE650.533v01-00
AM – PE652.443v01-00
Bevoegd:

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)

 
	Goedkeuring amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 25 mei 2020, 11.00 uur
De uitslag van de eindstemming over het ontwerpadvies inzake het Fonds voor een rechtvaardige transitie worden schriftelijk bekendgemaakt.
De uitslag van de stemmingen over de amendementen op het ontwerpadvies wordt schriftelijk meegedeeld.
De eindstemming over het ontwerpadvies vindt plaats tijdens de vergadering van 6 juli 2020.
*** Einde stemming ***
* * *
8.	Rondvraag
9.	Volgende vergaderingen
	6 juli 2020, 13.45 - 15.45 uur (Brussel)

