OJ\1209154NL.rtf	PE654.032v01-00
NL	In verscheidenheid verenigd	NL
PE654.032v01-00	 /1 	OJ\1209154NL.rtf
NL
OJ\1209154NL.rtf	 /1 	PE654.032v01-00
	NL

Europees Parlement
2019-2024
file_0.png




Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

ENVI(2020)0706_2
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 6 juli 2020, 14.00 - 15.45 uur
Dinsdag 7 juli 2020, 9.00 - 11.00 uur
Brussel
Zaal: József Antall (2Q2)
Met deelname op afstand door leden van de commissie ENVI
6 juli 2020, 14.00 - 15.45 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Bekendmaking van de resultaten van de stemming over de amendementen op het ontwerpadvies inzake de gevolgen van klimaatverandering voor kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden
Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap
4.	Gedachtewisseling met de heer Jens Spahn, Duits minister van Gezondheid
* * *
*** Stemming ***
Opening van de stemprocedure op afstand
De stemming wordt om 15.45 uur geopend en om 17.45 uur gesloten
Alle leden die deelnemen aan de stemming (ofwel in de vergaderzaal van de commissie, ofwel op afstand), stemmen met de applicatie iVote.
5.	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 ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 25 mei 2020, 11.00 uur
6.	Wereldwijd systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen
ENVI/9/00420
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Rapporteur:

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

ENVI


Adviezen:

ITRE
Besluit: geen advies


TRAN
Magdalena Adamowicz (PPE)
AD – PE641.314v02-00
AM – PE648.382v01-00
 
	Goedkeuring amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 10 maart 2020, 11.00 uur
7.	Maatregelen van de EU om de bossen wereldwijd te beschermen en te herstellen
ENVI/9/01954
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Rapporteur:

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

ENVI*


Adviezen:

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
Besluit: geen advies


AGRI*
Juozas Olekas (S&D)
AD – PE648.361v02-00
AM – PE650.344v01-00
 
	Goedkeuring amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 29 april 2020, 11.00 uur
De uitslag van de eindstemming over het ontwerpadvies inzake de gevolgen van de klimaatverandering voor kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden worden schriftelijk bekendgemaakt.
De uitslagen van de stemming over de amendementen op het ontwerpverslag "Wereldwijd systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen" en op het ontwerpverslag "Maatregelen van de EU om de bossen wereldwijd te beschermen en te herstellen" wordt schriftelijk meegedeeld.
De eindstemming over de ontwerpverslagen vindt plaats tijdens de vergadering van 7 juli 2020.
*** Einde stemming ***
* * *
7 juli 2020, 9.00 - 11.00 uur
8.	Bekendmaking van de uitslagen van de stemming over de amendementen op het ontwerpverslag "Wereldwijd systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen" en over de amendementen op het ontwerpverslag "Maatregelen van de EU om de bossen wereldwijd te beschermen en te herstellen".
Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap
9.	Gedachtewisseling met mevrouw Svenja Schulze, Duits minister van Milieubeheer, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid
10.	Oprichting van een programma voor Unie-optreden op het gebied van gezondheid - voor de periode 2021-2017 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014 ("EU4Health Programma")
ENVI/9/03163
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Rapporteur:

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

ENVI


Adviezen:

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

EMPL
Besluit: geen advies


ITRE
Besluit: geen advies


IMCO
Besluit: geen advies

 
	Behandeling ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 13 juli 2020, 11.00 uur
* * *
*** Stemming ***
Opening van de stemprocedure op afstand
De stemming wordt om 11.00 uur geopend en om 12.00 uur gesloten
Alle leden die deelnemen aan de stemming (ofwel in de vergaderzaal van de commissie, ofwel op afstand), stemmen met de applicatie iVote.
11.	Wereldwijd systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen
ENVI/9/00420
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Rapporteur:

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

ENVI


Adviezen:

ITRE
Besluit: geen advies


TRAN
Magdalena Adamowicz (PPE)
AD – PE641.314v02-00
AM – PE648.382v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 10 maart 2020, 11.00 uur
12.	Maatregelen van de EU om de bossen wereldwijd te beschermen en te herstellen
ENVI/9/01954
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Rapporteur:

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

ENVI*


Adviezen:

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
Besluit: geen advies


AGRI*
Juozas Olekas (S&D)
AD – PE648.361v02-00
AM – PE650.344v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 29 april 2020, 11.00 uur
De uitslag van de eindstemming over de ontwerpverslagen wordt schriftelijk meegedeeld.
*** Einde stemming ***
* * *
13.	Rondvraag
14.	Volgende vergaderingen
	13 juli 2020, 16.45 - 18.45 uur (Brussel)

