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Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

ENVI(2020)0716_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quinta-feira, 16 de julho de 2020, 9.30–11.00
Bruxelas
Sala: József Antall (2Q2)
E com a participação à distância de membros da Comissão ENVI
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
3.	Comunicações da presidência sobre as recomendações dos coordenadores de 13 de julho de 2020
4.	Comunicação sobre os resultados da votação das alterações ao projeto de parecer sobre o "Plano de Investimento para uma Europa Sustentável – Como financiar o Pacto Ecológico" e das alterações ao projeto de parecer "Em direção a um mercado único mais sustentável para as empresas e consumidores"
Apresentação do programa da Presidência do Conselho
5.	Troca de pontos de vista com Julia Klöckner, ministra alemã da Alimentação e da Agricultura
* * *
*** Período de votação ***
Início do procedimento de votação à distância
O período de votação terá início às 11.00 e encerrará às 12.00.
Todos os membros que participam na votação (presentes na sala de reuniões ou através de votação à distância) votam através da aplicação iVote.
6.	Proposta de decisão do Conselho relativa ao sistema dos recursos próprios da União Europeia
ENVI/9/00294
*	2018/0135(CNS)	COM(2018)0325 – C8-0201/2018

Relatora de parecer:

Esther de Lange (PPE)

Fundo:

BUDG
José Manuel Fernandes (PPE)
Valérie Hayer (Renew)
PR – PE653.866v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer em forma de carta
7.	Plano de investimento para uma Europa sustentável - Como financiar o Pacto Ecológico
ENVI/9/02785
	2020/2058(INI)	

Relator de parecer:

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

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
AM – PE652.496v02-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 9 de junho de 2020, 11.00
8.	Em direção a um mercado único mais sustentável para as empresas e consumidores
ENVI/9/02449
	2020/2021(INI)	

Relator de parecer:

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

IMCO
David Cormand (Verts/ALE)
PR – PE650.478v02-00
AM – PE653.970v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 4 de junho de 2020, 11.00
Os resultados da votação final dos dois projetos de parecer e do projeto de parecer sob a forma de carta serão comunicados por escrito.
*** Fim da votação ***
9.	Diversos
10.	Próxima reunião
	2 de setembro de 2020

