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Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

ENVI(2020)0706_2
NAPIRENDTERVEZET
Ülés
2020. július 6., hétfő, 14.00–15.45
2020. július 7., kedd, 9.00–11.00
Brüsszel
Terem: József Antall (2Q2)
az ENVI bizottság tagjainak távoli részvételével
2020. július 6., 14.00–15.45
1.	A napirend elfogadása
2.	Az elnök közleményei
3.	„Az éghajlatváltozás hatásai a fejlődő országok veszélyeztetett lakosságára” című véleménytervezet módosításairól tartott szavazás eredményeinek bejelentése
A Tanács elnöksége programjának ismertetése
4.	Eszmecsere Jens Spahn német egészségügyi miniszterrel
* * *
*** Szavazás ***
A távszavazási eljárás elkezdése
A szavazást 15.45-kor nyitják meg és 17.45-kor zárják le.
A szavazásban részt vevő valamennyi képviselő – akár a bizottsági ülésteremben, akár távoli részvétel útján – az iVote alkalmazáson keresztül szavaz.
5.	Az éghajlatváltozás hatásai a fejlődő országok veszélyeztetett lakosságára
ENVI/9/02637
	2020/2042(INI)	

A vélemény előadója:

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

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)

 
	Véleménytervezet elfogadása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. május 25., 11.00
6.	Hajó-fűtőolajfogyasztási globális adatgyűjtő rendszer
ENVI/9/00420
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Előadó:

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

ENVI


Vélemény:

ITRE
Határozat: nincs vélemény


TRAN
Magdalena Adamowicz (PPE)
AD – PE641.314v02-00
AM – PE648.382v01-00
 
	Módosítások elfogadása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. március 10., 11.00
7.	Az EU szerepe a világ erdőinek védelmében és helyreállításában
ENVI/9/01954
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Előadó:

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

ENVI*


Vélemény:

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
Határozat: nincs vélemény


AGRI*
Juozas Olekas (S&D)
AD – PE648.361v02-00
AM – PE650.344v01-00
 
	Módosítások elfogadása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. április 29., 11.00
Az éghajlatváltozás hatásai a fejlődő országok veszélyeztetett lakosságára című véleménytervezetről szóló zárószavazás eredményeit írásban jelentik be.
A „Hajó-fűtőolajfogyasztási globális adatgyűjtő rendszer” és „Az EU szerepe a világ erdőinek védelmében és helyreállításában” című jelentéstervezetekkel kapcsolatos módosításokról szóló szavazások eredményeit írásban fogják bejelenteni.
A jelentéstervezetekről szóló zárószavazásra a 2020. július 7-i ülésen kerül sor.
*** Szavazás vége ***
* * *
2020. július 7., 9.00–11.00
8.	A „Hajó-fűtőolajfogyasztási globális adatgyűjtő rendszer” és „Az EU szerepe a világ erdőinek védelmében és helyreállításában” című jelentéstervezetekkel kapcsolatos módosításokról szóló szavazások eredményeinek bejelentése.
A Tanács elnöksége programjának ismertetése
9.	Eszmecsere Svenja Schulze német környezetvédelmi, természetvédelmi és nukleáris biztonsági miniszterrel
10.	Javaslat a 2021–2027-es időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program („az EU az egészségügyért program”) létrehozásáról és a 282/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
ENVI/9/03163
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Előadó:

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

ENVI


Vélemény:

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

EMPL
Határozat: nincs vélemény


ITRE
Határozat: nincs vélemény


IMCO
Határozat: nincs vélemény

 
	Jelentéstervezet megvitatása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. július 13., 11.00
* * *
*** Szavazás ***
A távszavazási eljárás elkezdése
A szavazást 11.00-kor nyitják meg és 12.00-kor zárják le.
A szavazásban részt vevő valamennyi képviselő – akár a bizottsági ülésteremben, akár távoli részvétel útján – az iVote alkalmazáson keresztül szavaz.
11.	Hajó-fűtőolajfogyasztási globális adatgyűjtő rendszer
ENVI/9/00420
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Előadó:

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

ENVI


Vélemény:

ITRE
Határozat: nincs vélemény


TRAN
Magdalena Adamowicz (PPE)
AD – PE641.314v02-00
AM – PE648.382v01-00
 
	Jelentéstervezet elfogadása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. március 10., 11.00
12.	Az EU szerepe a világ erdőinek védelmében és helyreállításában
ENVI/9/01954
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Előadó:

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

ENVI*


Vélemény:

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
Határozat: nincs vélemény


AGRI*
Juozas Olekas (S&D)
AD – PE648.361v02-00
AM – PE650.344v01-00
 
	Jelentéstervezet elfogadása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. április 29., 11.00
A jelentéstervezetekről tartott zárószavazás eredményét írásban jelentik be.
*** Szavazás vége ***
* * *
13.	Egyéb kérdések
14.	Következő ülés(ek)
	2020. július 13., 16.45–18.45 (Brüsszel)

