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Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ENVI(2020)0902_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Onsdag den 2. september 2020 kl. 13.45-15.45
Bruxelles, Mødelokale: József Antall (4Q1)
Torsdag den 3. september 2020 kl. 10.00-11.00
Bruxelles, Mødelokale: Altiero Spinelli (3G-3)

Også med fjerndeltagelse af ENVI-medlemmer
Den 2. september 2020 kl. 13.45-15.00
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
3.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	4. maj 2020	PV – PE650.678v01-00
11. maj 2020	PV – PE652.335v01-00
12. maj 2020	PV – PE652.336v01-00
4.	Drøftelse med dr. Andrea Ammon, direktør for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) — opdatering om covid-19-situationen
Den 2. september 2020 kl. 15.00-15.45
5.	Gennemførelse af EU's vandlovgivning.
ENVI/9/02705
	2020/2613(RSP)	

Medordførere:

Christophe Hansen (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Marco Dreosto (ID)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Malin Björk (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
RE – PE652.391v01-00
QO – PE652.389v01-00
QO – PE652.390v01-00
AM – PE655.641v03-00
Kor.udv.:

ENVI


 
	Drøftelse på grundlag af forslag til beslutning
Frist for ændringsforslag: den 1. juli 2020 kl. 11.00
* * *
*** Afstemning ***
Åbning af fjernafstemning
Afstemningen åbnes kl. 15.45 og afsluttes kl. 17.45
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen (hvad enten de er til stede i udvalgsmødelokalet eller via fjerndeltagelse), stemmer via iVote-applikationen.
6.	Gennemførelse af EU's vandlovgivning.
ENVI/9/02705
	2020/2613(RSP)	

Medordførere:

Christophe Hansen (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Marco Dreosto (ID)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Malin Björk (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
RE – PE652.391v01-00
QO – PE652.389v01-00
QO – PE652.390v01-00
AM – PE655.641v03-00
Kor.udv.:

ENVI


 
	Vedtagelse af forespørgsler til mundtlig besvarelse
Frist for ændringsforslag: den 1. juli 2020 kl. 11.00
7.	Ændring af forordning (EU) 2015/1017 for så vidt angår oprettelse af et solvensstøtteinstrument
ENVI/9/03450
***I	2020/0106(COD)	COM(2020)0404 – C9-0156/2020

Ordfører for udtalelse:

Pascal Canfin (Renew)
AM – PE655.624v01-00
Kor.udv.:

BUDG, ECON*
José Manuel Fernandes (PPE)
Nils Torvalds (Renew)
Irene Tinagli (S&D)
PR – PE655.850v01-00
AM – PE655.933v01-00
 
	Vedtagelse af ændringsforslag
Frist for ændringsforslag: den 15. juli 2020 kl. 15.00
8.	Ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme
ENVI/9/03230
***I	2020/0097(COD)	COM(2020)0220 – C9-0160/2020

Ordfører:

Nikos Androulakis (S&D)
PR – PE652.637v01-00
AM – PE654.063v01-00
Kor.udv.:

ENVI*


Udtalelser:

AFET
Afgørelse: ingen udtalelse


DEVE*
Tomas Tobé (PPE)
AL – PE654.047v01-00

BUDG
Niclas Herbst (PPE)
PA – PE653.873v01-00
AM – PE655.689v01-00

REGI
Afgørelse: ingen udtalelse


JURI (AJ)


 
	Vedtagelse af ændringsforslag
Frist for ændringsforslag: den 6. juli 2020 kl. 11.00
Resultaterne af den endelige afstemning om udkast til forespørgsler til mundtlig besvarelse om gennemførelsen af EU's vandlovgivning meddeles skriftligt.
Resultaterne af afstemningen om ændringsforslagene til udkast til betænkning om ændring af forordning (EU) 2015/1017 for så vidt angår oprettelse af et solvensstøtteinstrument og om udkast til betænkning om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme vil blive meddelt skriftligt.
Den endelige afstemning om udkastene til betænkninger vil finde sted på mødet den 3. september 2020.
*** Afstemning afsluttet ***
* * *
Den 3. september 2020 kl. 10.00-11.00
9.	Bekendtgørelse af resultaterne af afstemningen om ændringsforslagene til udkast til betænkning om ændring af forordning (EU) 2015/1017 for så vidt angår oprettelse af et solvensstøtteinstrument og om udkast til betænkning om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme.
10.	Tekniske og operationelle foranstaltninger til fordel for en mere effektiv og renere søtransport
ENVI/9/02085
	2019/2193(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Javi López (S&D)
PA – PE650.358v01-00
Kor.udv.:

TRAN
Karima Delli (Verts/ALE)

 
	Behandling af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 9. september 2020 kl. 11.00
* * *
*** Afstemning ***
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
11.	Ændring af forordning (EU) 2015/1017 for så vidt angår oprettelse af et solvensstøtteinstrument
ENVI/9/03450
***I	2020/0106(COD)	COM(2020)0404 – C9-0156/2020

Ordfører for udtalelse:

Pascal Canfin (Renew)
AM – PE655.624v01-00
Kor.udv.:

BUDG, ECON*
José Manuel Fernandes (PPE)
Nils Torvalds (Renew)
Irene Tinagli (S&D)
PR – PE655.850v01-00
AM – PE655.933v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 15. juli 2020 kl. 15.00
12.	Ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme
ENVI/9/03230
***I	2020/0097(COD)	COM(2020)0220 – C9-0160/2020

Ordfører:

Nikos Androulakis (S&D)
PR – PE652.637v01-00
AM – PE654.063v01-00
Kor.udv.:

ENVI*


Udtalelser:

AFET
Afgørelse: ingen udtalelse


DEVE*
Tomas Tobé (PPE)
AL – PE654.047v01-00

BUDG
Niclas Herbst (PPE)
PA – PE653.873v01-00
AM – PE655.689v01-00

REGI
Afgørelse: ingen udtalelse


JURI (AJ)


 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 6. juli 2020 kl. 11.00
Resultaterne af den endelige afstemning om udkastene til betænkninger vil blive meddelt skriftligt.
*** Afstemning afsluttet ***
* * *
13.	Diverse sager
14.	Næste møder
	den 7. september 2020 kl. 16.45-18.45 (Bruxelles)

