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Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

ENVI(2020)0907_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 7 septembrie 2020, 16.45 - 18.45
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)
și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei ENVI
7 septembrie 2020, 16.45 - 18.15
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Schimb de opinii cu Comisia referitor la strategia UE privind vaccinurile, inclusiv situația actuală în ceea ce privește Acordul privind achiziționarea în avans a vaccinurilor
7 septembrie 2020, 18.15 - 18.45
4.	Obiecție formulată în temeiul articolului 112 alineatele (2), (3) și (4) litera (c) din Regulamentul de procedură: modificarea anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru dioxidul de titan (E 171) (D066794/03)
ENVI/9/04004
Coraportori:

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

	Examinarea propunerii de rezoluție

* * *
*** Votare ***
Deschiderea procedurii de votare de la distanță
Sesiunea de votare va începe la ora 18.45 și se va încheia la ora 20.15.
Toți membrii care participă la vot (fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță) vor vota prin aplicația iVote.
5.	Obiecție formulată în temeiul articolului 112 alineatele (2), (3) și (4) litera (c) din Regulamentul de procedură: modificarea anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru dioxidul de titan (E 171) (D066794/03)
ENVI/9/04004
Coraportori:

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

	Adoptarea propunerii de rezoluție

6.	Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile
ENVI/9/03263
	2020/1998(BUD)	
Raportor pentru aviz:

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

BUDG


	Adoptarea amendamentelor la proiectul de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 8 iulie 2020, 11.00
7.	Cadrul aspectelor etice legate de inteligența artificială, robotică și tehnologiile conexe
ENVI/9/02487
	2020/2012(INL)	
Raportor pentru aviz:

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

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
	Adoptarea amendamentelor

Termen de depunere a amendamentelor: 5 iunie 2020, 11.00
Rezultatele votului final privind proiectul de obiecție vor fi anunțate în scris.
Rezultatele voturilor privind amendamentele la proiectele de aviz vor fi anunțate în scris.
Votul final privind proiectele de aviz va avea loc în cadrul reuniunii din 10 septembrie 2020.
*** Sfârșitul votării ***
* * *
8.	Chestiuni diverse
9.	Reuniuni următoare
	10 septembrie 2020, 9.00 - 11.00 și 11.30 - 12.30 (Bruxelles)

11 septembrie 2020, 10.00 - 10.30 (Bruxelles)

