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Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

ENVI(2020)0702_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Joi, 2 iulie 2020, 9.00 - 11.00
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)
Și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei ENVI
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	21 aprilie 2020	PV – PE650.523v01-00

4.	Un cadru juridic al UE pentru a stoparea defrișărilor de care Uniunea este responsabilă la nivel mondial și refacerea pădurilor
	ENVI/9/02242
		2020/2006(INL)	
Raportoare:

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

ENVI*


Avize:

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
	Examinarea proiectului de raport

Termen de depunere a amendamentelor: 9 iulie 2020, 11.00
5.	Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii
	ENVI/9/03230
	***I	2020/0097(COD)	COM(2020)0220 – C9-0160/2020
Raportor:

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

ENVI


Avize:

AFET



DEVE



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

REGI
Decizie: fără aviz

	Examinarea proiectului de raport

Termen de depunere a amendamentelor: 6 iulie 2020, 11.00
* * *
*** Votare ***
Deschiderea procedurii de votare de la distanță
Sesiunea de votare va începe la ora 11.00 și se va încheia la ora 13.00.
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.	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 proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 12 mai 2020, 11.00
7.	Impactul schimbărilor climatice asupra populațiilor vulnerabile din țările în curs de dezvoltare
	ENVI/9/02637
		2020/2042(INI)	
Raportor pentru aviz:

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

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)

	Adoptarea amendamentelor

Termen de depunere a amendamentelor: 25 mai 2020, 11.00
Rezultatele votului final privind proiectul de aviz referitor la Fondul pentru o tranziție justă vor fi anunțate în scris.
Rezultatele voturilor privind amendamentele la proiectul de aviz vor fi anunțate în scris.
Votul final privind proiectul de aviz va avea loc în cadrul reuniunii din 6 iulie 2020.
*** Sfârșitul votării ***
* * *
8.	Chestiuni diverse
9.	Reuniuni următoare
	6 iulie 2020, 13.45 - 15.45 (Bruxelles)


