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Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ENVI(2020)0702_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Torsdagen den 2 juli 2020 kl. 9.00–11.00
Bryssel
Lokal: József Antall (4Q2)
ENVI-ledamöter deltar också på distans
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Justering av sammanträdesprotokoll
	21 april 2020	PV – PE650.523v01-00
4.	En EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU
ENVI/9/02242
	2020/2006(INL)	

Föredragande:

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

ENVI*


Rådgivande utskott:

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
 
	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 9 juli 2020 kl. 11.00
5.	Ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen
ENVI/9/03230
***I	2020/0097(COD)	COM(2020)0220 – C9-0160/2020

Föredragande:

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

ENVI


Rådgivande utskott:

AFET



DEVE



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

REGI
Beslut: inget yttrande

 
	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 6 juli 2020 kl. 11.00
* * *
*** Omröstning ***
Inledande av distansomröstning
Omröstningen inleds kl. 11.00 och avslutas kl. 13.00.
Alla ledamöter som deltar i omröstningen (både de som befinner sig i sammanträdeslokalen och de som deltar på distans) röstar via applikationen iVote.
6.	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 förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 12 maj 2020 kl. 11.00
7.	Klimatförändringarnas effekter på utsatta befolkningsgrupper i utvecklingsländerna
ENVI/9/02637
	2020/2042(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)

 
	Antagande av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 25 maj 2020 kl. 11.00
Resultatet av den slutliga omröstningen om förslaget till yttrande över Fonden för en rättvis omställning kommer att tillkännages skriftligen.
Resultatet av omröstningen om ändringsförslagen till förslaget till yttrande kommer att tillkännages skriftligen.
Den slutliga omröstningen om förslaget till yttrande kommer att äga rum vid sammanträdet den 6 juli 2020.
*** Omröstningen avslutas ***
* * *
8.	Övriga frågor
9.	Kommande sammanträden
	6 juli 2020 kl. 13.45–15.45 (Bryssel)

