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Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ENVI(2020)0706_2
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 6. juli 2020 kl. 14.00-15.45
Tirsdag den 7. juli 2020 kl. 9.00-11.00
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (2Q2)
og med fjerndeltagelse af ENVI-medlemmer
Den 6. juli 2020 kl. 14.00-15.45
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
3.	Meddelelse om resultatet af afstemningen om ændringsforslagene til udkastet til udtalelse om "Virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene"
Forelæggelse af rådsformandskabets program
4.	Drøftelse med Jens Spahn, tysk sundhedsminister
* * *
***Afstemning***
Åbning af fjernafstemningen
Afstemningen åbnes kl. 15.45 og afsluttes kl. 17.45
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen (hvad enten de er til stede i udvalgsmødelokalet eller via fjerndeltagelse), stemmer via iVote-applikationen.
5.	Virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene
ENVI/9/02637
	2020/2042(INI)	

Ordfører for udtalelse:

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

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)

 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 25. maj 2020 kl. 11.00
6.	Det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug
ENVI/9/00420
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Ordfører:

Jutta Paulus (Verts/ALE)
PR – PE646.870v01-00
AM – PE648.521v01-00
Kor.udv.:

ENVI


Udtalelser:

ITRE
Afgørelse: ingen udtalelse


TRAN
Magdalena Adamowicz (PPE)
AD – PE641.314v02-00
AM – PE648.382v01-00
 
	Vedtagelse af ændringsforslag
Frist for ændringsforslag: den 10. marts 2020 kl. 11.00
7.	EU's rolle i at beskytte og genoprette verdens skove
ENVI/9/01954
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Ordfører:

Stanislav Polčák (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
Kor.udv.:

ENVI*


Udtalelser:

DEVE*
Hildegard Bentele (PPE)
AD – PE648.612v02-00
AM – PE650.565v01-00

INTA*
Karin Karlsbro (Renew)
AD – PE648.523v02-00
AM – PE650.546v01-00

ITRE
Mauri Pekkarinen (Renew)
AD – PE647.152v02-00
AM – PE648.617v01-00

REGI
Afgørelse: ingen udtalelse


AGRI*
Juozas Olekas (S&D)
AD – PE648.361v02-00
AM – PE650.344v01-00
 
	Vedtagelse af ændringsforslag
Frist for ændringsforslag: den 29. april 2020 kl. 11.00
Resultaterne af den endelige afstemning om udkastet til udtalelse om virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene vil blive meddelt skriftligt.
Resultaterne af afstemningerne om ændringsforslagene til udkastet til betænkning om det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug og udkastet til betænkning om EU's rolle i at beskytte og genoprette verdens skove vil blive meddelt skriftligt.
Den endelige afstemning om udkastene til betænkninger vil finde sted på mødet den 7. juli 2020.
*** Afstemning afsluttet ***
* * *
Den 7. juli 2020 kl. 9.00-11.00
8.	Meddelelse om resultaterne af afstemningen om ændringsforslagene til udkastet til betænkning om det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug og om ændringsforslagene til udkastet til betænkning om EU's rolle i at beskytte og genoprette verdens skove.
Forelæggelse af rådsformandskabets program
9.	Drøftelse med Svenja Schulze, tysk minister for miljø, naturbeskyttelse og nuklear sikkerhed
10.	Oprettelse af et EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 282/2014 ("EU4Health-programmet")
ENVI/9/03163
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Ordfører:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE653.803v01-00
Kor.udv.:

ENVI


Udtalelser:

BUDG
Nicolae Ștefănuță (Renew)
PA – PE653.947v01-00

EMPL
Afgørelse: ingen udtalelse


ITRE
Afgørelse: ingen udtalelse


IMCO
Afgørelse: ingen udtalelse

 
	Behandling af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 13. juli 2020 kl. 11.00
* * *
*** Afstemning ***
Åbning af fjernafstemningen
Afstemningen åbnes kl. 11.00 og afsluttes kl. 12.00
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen (hvad enten de er til stede i udvalgsmødelokalet eller via fjerndeltagelse), stemmer via iVote-applikationen.
11.	Det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug
ENVI/9/00420
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Ordfører:

Jutta Paulus (Verts/ALE)
PR – PE646.870v01-00
AM – PE648.521v01-00
Kor.udv.:

ENVI


Udtalelser:

ITRE
Afgørelse: ingen udtalelse


TRAN
Magdalena Adamowicz (PPE)
AD – PE641.314v02-00
AM – PE648.382v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 10. marts 2020 kl. 11.00
12.	EU's rolle i at beskytte og genoprette verdens skove
ENVI/9/01954
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Ordfører:

Stanislav Polčák (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
Kor.udv.:

ENVI*


Udtalelser:

DEVE*
Hildegard Bentele (PPE)
AD – PE648.612v02-00
AM – PE650.565v01-00

INTA*
Karin Karlsbro (Renew)
AD – PE648.523v02-00
AM – PE650.546v01-00

ITRE
Mauri Pekkarinen (Renew)
AD – PE647.152v02-00
AM – PE648.617v01-00

REGI
Afgørelse: ingen udtalelse


AGRI*
Juozas Olekas (S&D)
AD – PE648.361v02-00
AM – PE650.344v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 29. april 2020 kl. 11.00
Resultaterne af den endelige afstemning om udkastene til betænkninger vil blive meddelt skriftligt.
*** Afstemning afsluttet ***
* * *
13.	Diverse sager
14.	Næste møder
	den 13. juli 2020 kl. 16.45-18.45 (Bruxelles)

