OJ\1209871DA.rtf	PE655.637v01-00
DA	Forenet i mangfoldighed	DA
PE655.637v01-00	 /1 	OJ\1209871DA.rtf
DA
OJ\1209871DA.rtf	 /1 	PE655.637v01-00
	DA

Europa-Parlamentet
2019-2024
file_0.png




Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ENVI(2020)0714_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Tirsdag den 14. juli 2020 kl. 13.30-14.00
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (2Q2)
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelse om resultatet af afstemningen om ændringsforslag til udkastet til betænkning om "typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer" og om ændringsforslag til udkastet til betænkning om "mangel på lægemidler – håndtering af et voksende problem"
*** Afstemning ***
Åbning af fjernafstemning
Afstemningen åbnes kl. 14.00 og afsluttes kl. 16.00
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen (hvad enten de er til stede i udvalgsmødelokalet eller via fjerndeltagelse) stemmer via iVote-applikationen.
3.	Typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer
ENVI/9/00533
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Ordfører:

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

ENVI*


Udtalelser:

ITRE
Afgørelse: ingen udtalelse


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
 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 28. januar 2020 kl. 11.00
4.	Mangel på lægemidler – håndtering af et voksende problem
ENVI/9/02769
	2020/2071(INI)	

Ordfører:

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

ENVI*


Udtalelser:

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

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

EMPL
Afgørelse: ingen udtalelse


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
 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 3. juni 2020 kl. 11.00
5.	Investeringsplan for et bæredygtigt Europa - finansiering af den grønne pagt
ENVI/9/02785
	2020/2058(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Petros Kokkalis (GUE/NGL)
PA – PE650.586v01-00
AM – PE650.680v01-00
Kor.udv.:

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
AM – PE652.496v02-00
 
	Vedtagelse af ændringsforslag
Frist for ændringsforslag: den 9. juni 2020 kl. 11.00
6.	På vej mod et mere bæredygtigt indre marked for virksomheder og forbrugere
ENVI/9/02449
	2020/2021(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE647.120v01-00
AM – PE647.121v01-00
Kor.udv.:

IMCO
David Cormand (Verts/ALE)
PR – PE650.478v02-00
AM – PE653.970v01-00
 
	Vedtagelse af ændringsforslag
Frist for ændringsforslag: den 4. juni 2020 kl. 11.00
Resultaterne af de endelige afstemninger om de to udkast til betænkning vil blive meddelt skriftligt.
Resultatet af afstemningerne om ændringsforslagene til forslaget til udtalelse om investeringsplanen for et bæredygtigt Europa – Finansiering af den grønne pagt og ændringsforslagene til udkastet til udtalelse "Mod et mere bæredygtigt indre marked for virksomheder og forbrugere" vil blive meddelt skriftligt.
Den endelige afstemning om disse to udkast til udtalelse vil finde sted på mødet den 16. juli 2020.
*** Afstemning afsluttet ***
7.	Diverse sager
8.	Næste møder
	den 16. juli 2020 kl. 9.30-11.00 (Bruxelles)

