PE655.954v01-00	4/5	OJ\1211944RO.rtf
RO
OJ\1211944RO.rtf	5/5	PE655.954v01-00
	RO
OJ\1211944RO.rtf	PE655.954v01-00
RO	Unită în diversitate	RO

Parlamentul European
2019-2024
file_0.png

file_1.wmf




Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

ENVI(2020)0902_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Miercuri, 2 septembrie 2020, 13.45 - 15.45
Bruxelles, Sala: József Antall (4Q1)
Joi, 3 septembrie 2020, 10.00 - 11.00
Bruxelles, Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei ENVI
2 septembrie 2020, 13.45 - 15.00
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	4 mai 2020	PV – PE650.678v01-00

11 mai 2020	PV – PE652.335v01-00
12 mai 2020	PV – PE652.336v01-00
4.	Schimb de opinii cu dr Andrea Ammon, directoarea Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) – informații actualizate privind situația COVID-19
2 septembrie 2020, 15.00 - 15.45
5.	Punerea în aplicarea a legislației UE în domeniul hidrologic
ENVI/9/02705
	2020/2613(RSP)	
Coraportori:

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
Comisie competentă:

ENVI


	Schimb de opinii pe baza propunerii de rezoluție

Termen de depunere a amendamentelor: 1 iulie 2020, 11.00
* * *
*** Votare ***
Deschiderea procedurii de votare de la distanță
Sesiunea de votare va începe la ora 15.45 și se va încheia la ora 17.45.
Toți membrii care participă la vot (fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță) vor vota prin aplicația iVote.
6.	Punerea în aplicarea a legislației UE în domeniul hidrologic
ENVI/9/02705
	2020/2613(RSP)	
Coraportori:

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
Comisie competentă:

ENVI


	Adoptarea unor întrebări cu solicitare de răspuns oral

Termen de depunere a amendamentelor: 1 iulie 2020, 11.00
7.	Modificarea Regulamentului (UE) 2015/1017 în ceea ce privește crearea unui Instrument de sprijin pentru solvabilitate
ENVI/9/03450
***I	2020/0106(COD)	COM(2020)0404 – C9-0156/2020
Raportor pentru aviz:

Pascal Canfin (Renew)
AM – PE655.624v01-00
Comisie competentă:

BUDG, ECON*
José Manuel Fernandes (PPE)
Nils Torvalds (Renew)
Irene Tinagli (S&D)
PR – PE655.850v01-00
AM – PE655.933v01-00
	Adoptarea amendamentelor

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iulie 2020, 15.00
8.	Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii
ENVI/9/03230
***I	2020/0097(COD)	COM(2020)0220 – C9-0160/2020
Raportor:

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

ENVI*


Avize:

AFET
Decizie: fără aviz


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

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

REGI
Decizie: fără aviz


JURI (AJ)


	Adoptarea amendamentelor

Termen de depunere a amendamentelor: 6 iulie 2020, 11.00
Rezultatele votului final asupra proiectelor de întrebări cu solicitare de răspuns oral referitoare la punerea în aplicare a legislației UE în domeniul hidrologic vor fi anunțate în scris.
Rezultatele votului privind amendamentele la proiectul de raport referitor la „Modificarea Regulamentului (UE) 2015/1017 în ceea ce privește crearea unui Instrument de sprijin pentru solvabilitate” și la proiectul de raport referitor la „Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii” vor fi anunțate în scris.
Votul final privind proiectele de raport va avea loc în cadrul reuniunii din 3 septembrie 2020.
*** Sfârșitul votării ***
* * *
3 septembrie 2020, 10.00 - 11.00
9.	Anunțarea rezultatelor votului privind amendamentele la proiectul de raport referitor la „Modificarea Regulamentului (UE) 2015/1017 în ceea ce privește crearea unui Instrument de sprijin pentru solvabilitate” și la proiectul de raport referitor la „Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii”
10.	Măsuri tehnice și operaționale pentru un transport maritim mai eficient și mai curat
ENVI/9/02085
	2019/2193(INI)	
Raportor pentru aviz:

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

TRAN
Karima Delli (Verts/ALE)

	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 9 septembrie 2020, 11.00
* * *
*** Votare ***
Deschiderea procedurii de votare de la distanță
Sesiunea de votare va începe la ora 11.00 și se va încheia la ora 12.00.
Toți membrii care participă la vot (fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță) vor vota prin aplicația iVote.
11.	Modificarea Regulamentului (UE) 2015/1017 în ceea ce privește crearea unui Instrument de sprijin pentru solvabilitate
ENVI/9/03450
***I	2020/0106(COD)	COM(2020)0404 – C9-0156/2020
Raportor pentru aviz:

Pascal Canfin (Renew)
AM – PE655.624v01-00
Comisie competentă:

BUDG, ECON*
José Manuel Fernandes (PPE)
Nils Torvalds (Renew)
Irene Tinagli (S&D)
PR – PE655.850v01-00
AM – PE655.933v01-00
	Adoptarea proiectului de raport

Termen de depunere a amendamentelor: 15 iulie 2020, 15.00
12.	Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii
ENVI/9/03230
***I	2020/0097(COD)	COM(2020)0220 – C9-0160/2020
Raportor:

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

ENVI*


Avize:

AFET
Decizie: fără aviz


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

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

REGI
Decizie: fără aviz


JURI (AJ)


	Adoptarea proiectului de raport

Termen de depunere a amendamentelor: 6 iulie 2020, 11.00
Rezultatele votului final privind proiectele de raport vor fi anunțate în scris.
*** Sfârșitul votării ***
* * *
13.	Chestiuni diverse
14.	Reuniuni următoare
	7 septembrie 2020, 16.45 - 18.45 (Bruxelles)


