OJ\1212257DA.rtf	PE657.156v01-00
DA	Forenet i mangfoldighed	DA
PE657.156v01-00	 /1 	OJ\1212257DA.rtf
DA
OJ\1212257DA.rtf	 /1 	PE657.156v01-00
	DA

Europa-Parlamentet
2019-2024
file_0.png




Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ENVI(2020)0907_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 7. september 2020 kl. 16.45-18.45
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (4Q2)
Også med fjerndeltagelse af ENVI-medlemmer
Den 7. september 2020 kl. 16.45-18.15
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
3.	Drøftelse med Kommissionen om EU's vaccinestrategi, herunder status for aftalen om forudgående forpligtelse til indkøb af vacciner
Den 7. september 2020 kl. 18.15-18.45
4.	Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2, 3 og stk. 4, litra c): Ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår specifikationerne for titandioxid (E 171) (D066794/03)
ENVI/9/04004

Medordførere:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Eric Andrieu (S&D)
Eleonora Evi (NI)
Joëlle Mélin (ID)
Ljudmila Novak (PPE)
Mick Wallace (GUE/NGL)

 
	Behandling af forslag til beslutning
* * *
*** Afstemning ***
Åbning af fjernafstemning
Afstemningen åbnes kl. 18.45 og afsluttes kl. 20.15
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen (hvad enten de er til stede i udvalgsmødelokalet eller via fjerndeltagelse), stemmer via iVote-applikationen
5.	Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2, 3 og stk. 4, litra c): Ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår specifikationerne for titandioxid (E 171) (D066794/03)
ENVI/9/04004

Medordførere:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Eric Andrieu (S&D)
Eleonora Evi (NI)
Joëlle Mélin (ID)
Ljudmila Novak (PPE)
Mick Wallace (GUE/NGL)

 
	Vedtagelse af forslag til beslutning
6.	Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle sektioner
ENVI/9/03263
	2020/1998(BUD)	

Ordfører for udtalelse:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE653.750v01-00
AM – PE654.048v01-00
Kor.udv.:

BUDG


 
	Vedtagelse af ændringsforslag til udkastet til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 8. juli 2020 kl. 11.00
7.	Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier
ENVI/9/02487
	2020/2012(INL)	

Ordfører for udtalelse:

Adam Jarubas (PPE)
PA – PE648.284v01-00
AM – PE652.646v01-00
Kor.udv.:

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Vedtagelse af ændringsforslag
Frist for ændringsforslag: den 5. juni 2020 kl. 11.00
Resultaterne af den endelige afstemning om udkastet til indsigelse vil blive meddelt skriftligt.
Resultatet af afstemningen om ændringsforslag til udkastene til udtalelser vil blive meddelt skriftligt.
Den endelige afstemning om udkastene til udtalelser vil finde sted på mødet den 10. september 2020.
*** Afstemning afsluttet ***
* * *
8.	Diverse sager
9.	Næste møder
	den 10. september 2020 kl. 9.00-11.00 og 11.30-12.30 (Bruxelles)
den 11. september 2020 kl. 10.00-10.30 (Bruxelles)

