
OJ\1209871RO.rtf PE655.637v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European

2019-2024

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

ENVI(2020)0714_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Marți, 14 iulie 2020, 13.30 - 14.00

Bruxelles

Sala: József Antall (2Q2)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Anunțarea rezultatelor votului privind amendamentele la proiectul de raport 
referitor la „Omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile 
provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare 
comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la 
repararea și întreținerea vehiculelor” și amendamentele la proiectul de raport 
referitor la „Penuria de medicamente - moduri de abordare a unei probleme 
emergente”

*** Votare ***

Deschiderea procedurii de votare de la distanță

Sesiunea de votare va începe la ora 14.00 și se va încheia la ora 16.00.

Toți deputații care participă la vot (fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie 
participând de la distanță) vor vota prin aplicația iVote.

3. Omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la 
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vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și 
Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea 
vehiculelor
ENVI/9/00533
***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Raportoare:
Esther de Lange (PPE) PR – PE644.883v01-00

AM – PE646.951v01-00
Comisie competentă:

ENVI*
Avize:

ITRE Decizie: fără aviz

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

 Adoptarea proiectului de raport
 Termen de depunere a amendamentelor: 28 ianuarie 2020, 11.00

4. Penuria de medicamente - moduri de abordare a unei probleme emergente
ENVI/9/02769

2020/2071(INI)

Raportoare:
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE) PR – PE650.394v01-00

AM – PE652.627v01-00
AM – PE652.629v01-00
AM – PE652.628v01-00

Comisie competentă:
ENVI*

Avize:
DEVE Beata Kempa (ECR) AD – PE653.840v01-00
INTA Andrey Kovatchev (PPE) AD – PE650.551v02-00

AM – PE652.313v01-00
EMPL Decizie: fără aviz
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

 Adoptarea proiectului de raport
 Termen de depunere a amendamentelor: 3 iunie 2020, 11.00

5. Planul de investiții pentru o Europă durabilă— Modalități de finanțare a 
Pactului verde
ENVI/9/02785
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2020/2058(INI)

Raportor pentru aviz:
Petros Kokkalis (GUE/NGL) PA – PE650.586v01-00

AM – PE650.680v01-00
Comisie competentă:

BUDG, 
ECON*

Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)

PR – PE650.587v01-00
AM – PE652.496v02-00

 Adoptarea amendamentelor
 Termen de depunere a amendamentelor: 9 iunie 2020, 11.00

6. Către o piață unică mai sustenabilă pentru întreprinderi și consumatori
ENVI/9/02449

2020/2021(INI)

Raportor pentru aviz:
Pascal Canfin (Renew) PA – PE647.120v01-00

AM – PE647.121v01-00
Comisie competentă:

IMCO David Cormand (Verts/ALE) PR – PE650.478v02-00
AM – PE653.970v01-00

 Adoptarea amendamentelor
 Termen de depunere a amendamentelor: 4 iunie 2020, 11.00

Rezultatele voturilor finale privind cele două rapoarte vor fi anunțate în scris.

Rezultatele voturilor privind amendamentele la proiectul de aviz referitor la „Planul de 
investiții pentru o Europă durabilă – Modalități de finanțare a Pactului verde” și 
amendamentele la proiectul de aviz intitulat „Către o piață unică mai sustenabilă pentru 
întreprinderi și consumatori” vor fi anunțate în scris.

Votul final privind aceste două avize va avea loc în cadrul reuniunii din 16 iulie 2020.

*** Sfârșitul votării ***

7. Chestiuni diverse

8. Reuniuni următoare
 16 iulie 2020, 9.30 - 11.00 (Bruxelles)
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