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Europa-Parlamentet

2019-2024

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ENVI(2020)0716_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Torsdag den 16. juli 2020 kl. 9.30-11.00

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (2Q2)

og med fjerndeltagelse af ENVI-medlemmer

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes henstillinger af 13. juli 2020

4. Meddelelse om resultatet af afstemningee 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"

Forelæggelse af rådsformandskabets program

5. Drøftelse med Julia Klöckner, tysk minister for fødevarer og landbrug

* * *

*** Afstemning ***
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Åbning af fjernafstemning

Afstemningen åbnes kl. 11.00 og afsluttes kl. 12.00

Alle medlemmer, der deltager i afstemningen (hvad enten de er til stede i 
udvalgsmødelokalet eller via fjerndeltagelse) stemmer via iVote-applikationen.

6. Forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne 
indtægter
ENVI/9/00294
* 2018/0135(CNS) COM(2018)0325 – C8-0201/2018

Ordfører for udtalelse:
Esther de Lange (PPE)

Kor.udv.:
BUDG José Manuel Fernandes (PPE)

Valérie Hayer (Renew)
PR – PE653.866v01-00

 Vedtagelse af udkast til udtalelse i form af en skrivelse

7. 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 udkast til udtalelse
 Frist for ændringsforslag: den 9. juni 2020 kl. 11.00

8. 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 udkast til udtalelse
 Frist for ændringsforslag: den 4. juni 2020 kl. 11.00

Resultaterne af den endelige afstemning om to udkast til udtalelse og udkastet til skrivelse 
vil blive meddelt skriftligt.
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*** Afstemning afsluttet ***

9. Diverse sager

10. Næste møder
 2. september 2020
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