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Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

ENVI(2020)0713_2
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Segunda-feira, 13 de julho de 2020, 12.00–12.30
Bruxelas, Sala: József Antall (2Q2)
Segunda-feira, 13 de julho de 2020, 16.45–18.45
Bruxelas, Sala: Altiero Spinelli (5G-3)
Segunda-feira, 13 de julho de 2020, 18.45–19.45  (reunião de coordenadores)
Bruxelas, Sala: Altiero Spinelli (5G-3)

Com a participação à distância de membros da Comissão ENVI
13 de julho de 2020, 12.00–12.30
1.	Aprovação da ordem do dia
*** Período de votação ***
Início do procedimento de votação à distância
O período de votação terá início às 12.00 e encerrará às 14.30
Todos os membros que participam na votação (presentes na sala de reuniões ou através de votação à distância) devem votar através da aplicação iVote.
2.	Homologação dos veículos a motor no que respeita às emissões dos veículos ligeiros de passageiros e comerciais (Euro 5 e Euro 6) e ao acesso à informação relativa à reparação e manutenção de veículos
ENVI/9/00533
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Relatora:

Esther de Lange (PPE)
PR – PE644.883v01-00
AM – PE646.951v01-00
Fundo:

ENVI*


Pareceres:

ITRE
Decisão: não emitir parecer


IMCO*
Anna Cavazzini (Verts/ALE)
AD – PE643.178v02-00
AM – PE644.807v01-00

TRAN
Sven Schulze (PPE)
AD – PE644.889v02-00
AM – PE646.958v01-00
AM – PE646.974v01-00
 
	Prazo para a apresentação de alterações: 28 de janeiro de 2020, 11.00

• Aprovação das alterações
3.	Escassez de medicamentos - como fazer face a um problema emergente
ENVI/9/02769
	2020/2071(INI)	

Relatora:

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)
PR – PE650.394v01-00
AM – PE652.627v01-00
AM – PE652.629v01-00
AM – PE652.628v01-00
Fundo:

ENVI*


Pareceres:

DEVE
Beata Kempa (ECR)
AD – PE653.840v01-00

INTA
Andrey Kovatchev (PPE)
AD – PE650.551v02-00
AM – PE652.313v01-00

EMPL
Decisão: não emitir parecer


ITRE*
Joëlle Mélin (ID)
AD – PE650.634v02-00
AM – PE652.374v01-00

TRAN
Marco Campomenosi (ID)
AD – PE650.657v03-00
AM – PE652.370v01-00

JURI
Gilles Lebreton (ID)
AL – PE652.652v01-00
 
	Prazo para a apresentação de alterações: 3 de junho de 2020, 11.00

• Aprovação das alterações
Os resultados da votação das alterações aos projetos de relatório serão comunicados por escrito.
A votação final dos projetos de relatório terá lugar durante a reunião de 14 de julho de 2020.
*** Fim da votação ***
* * *
13 de julho de 2020, 16.45–18.45
4.	Comunicações da presidência
5.	Comunicações da presidência sobre as recomendações dos coordenadores de 9 de julho de 2020
6.	Audição do candidato ao cargo de diretor executivo da Agência Europeia de Medicamentos (EMA)
ENVI/9/03446
	Troca de pontos de vista
* * *
13 de julho de 2020, 18.45–19.45
À porta fechada
7.	Reunião de coordenadores
8.	Diversos
9.	Próximas reuniões
	14 de julho de 2020
16 de julho de 2020

