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Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

ENVI(2020)0910_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Joi, 10 septembrie 2020, 9.00 - 11.00
Bruxelles, Sala: József Antall (4Q1)
Joi, 10 septembrie 2020, 11.30 - 12.30
Bruxelles, Sala: József Antall (4Q1)
Vineri, 11 septembrie 2020, 10.00 - 10.30
Bruxelles, Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei ENVI
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Anunțarea rezultatelor votului privind amendamentele la proiectele de aviz referitoare la „Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 — toate secțiunile” și la „Cadrul aspectelor etice legate de inteligența artificială, robotică și tehnologiile conexe”
4.	O strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice
ENVI/9/02400
	2020/2532(RSP)	

Coraportori:

Lídia Pereira (PPE)
Marek Paweł Balt (S&D)
Fredrick Federley (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Petros Kokkalis (GUE/NGL)
RE – PE646.971v01-00
QO – PE646.970v01-00
Comisie competentă:

ENVI


 
	Examinarea propunerii de rezoluție
Termen de depunere a amendamentelor: 16 septembrie 2020, 11.00
5.	Politica de coeziune și strategiile de mediu de la nivel regional în lupta împotriva schimbărilor climatice
ENVI/9/02936
	2020/2074(INI)	

Raportoare pentru aviz:

Susana Solís Pérez (Renew)
PA – PE653.872v01-00
Comisie competentă:

REGI
Tonino Picula (S&D)

 
	Examinarea proiectului de aviz
Termen de depunere a amendamentelor: 17 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 14.00.
Toți membrii care participă la vot (fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță) vor vota prin aplicația iVote.
6.	O strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice
ENVI/9/02400
	2020/2532(RSP)	

Coraportori:

Lídia Pereira (PPE)
Marek Paweł Balt (S&D)
Fredrick Federley (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Petros Kokkalis (GUE/NGL)
RE – PE646.971v01-00
QO – PE646.970v01-00
Comisie competentă:

ENVI


 
	Adoptarea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral
Termen de depunere a amendamentelor: 16 septembrie 2020, 11.00
7.	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 proiectului de aviz
Termen de depunere a amendamentelor: 8 iulie 2020, 11.00
8.	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 proiectului de aviz
Termen de depunere a amendamentelor: 5 iunie 2020, 11.00
9.	Controlul pescuitului
ENVI/9/00324
***I	2018/0193(COD)	COM(2018)0368 – C8-0238/2018

Raportor pentru aviz:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE647.141v01-00
AM – PE650.512v01-00
Comisie competentă:

PECH
Clara Aguilera (S&D)
PR – PE647.060v01-00
AM – PE652.304v01-00
AM – PE650.705v01-00
AM – PE650.701v02-00
AM – PE650.704v01-00
 
	Adoptarea amendamentelor
Termen de depunere a amendamentelor: 21 aprilie 2020, 11.00
10.	O nouă strategie industrială pentru Europa
ENVI/9/02943
	2020/2076(INI)	

Raportor pentru aviz:

Danilo Oscar Lancini (ID)
PA – PE652.353v01-00
AM – PE654.051v01-00
Comisie competentă:

ITRE*
Carlo Calenda (S&D)
PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00
 
	Adoptarea amendamentelor
Termen de depunere a amendamentelor: 30 iunie 2020, 11.00
11.	Instituirea cadrului pentru realizarea neutralității climatice și modificarea Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)
ENVI/9/02649
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Raportoare:

Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
AM – PE652.555v01-00
Comisie competentă:

ENVI*


Avize:

ECON
Decizie: fără aviz


EMPL
Decizie: fără aviz


ITRE*
Zdzisław Krasnodębski (ECR)
PA – PE652.274v01-00
AM – PE653.723v01-00
AM – PE653.722v01-00

TRAN
Tilly Metz (Verts/ALE)
AD – PE650.613v02-00
AM – PE652.582v01-00
AM – PE652.581v01-00

REGI
Caroline Roose (Verts/ALE)
AD – PE652.420v02-00
AM – PE652.651v01-00

AGRI
Asger Christensen (Renew)
PA – PE650.646v01-00
AM – PE653.805v01-00
AM – PE653.806v01-00
AM – PE652.514v01-00
 
	Adoptarea amendamentelor
Termen de depunere a amendamentelor: 3 iunie 2020, 11.00
Rezultatele votului final privind proiectul de întrebare cu solicitare de răspuns oral și proiectele de aviz vor fi anunțate în scris.
Rezultatele voturilor privind amendamentele la proiectul de raport referitor la Legea europeană a climei vor fi anunțate în scris.
Votul final privind proiectul de raport referitor la Legea europeană a climei și proiectele de aviz referitoare la controlul pescuitului și la o nouă strategie industrială pentru Europa va avea loc în cadrul reuniunii din 11 septembrie 2020.
*** Sfârșitul votării ***
* * *
10 septembrie 2020, 11.30 - 12.30
Cu ușile închise
12.	Reuniune a coordonatorilor
* * *
11 septembrie 2020, 10.00 - 10.30
13.	Anunțarea rezultatelor votului privind amendamentele la proiectul de raport referitor la Legea europeană a climei și proiectele de aviz referitoare la controlul pescuitului și la o nouă strategie industrială pentru Europa
* * *
*** Votare ***
Deschiderea procedurii de votare de la distanță
Sesiunea de votare va începe la ora 10.30 și se va încheia la ora 11.30.
Toți membrii care participă la vot (fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță) vor vota prin aplicația iVote.
14.	Instituirea cadrului pentru realizarea neutralității climatice și modificarea Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)
ENVI/9/02649
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Raportoare:

Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
AM – PE652.555v01-00
Comisie competentă:

ENVI*


Avize:

ECON
Decizie: fără aviz


EMPL
Decizie: fără aviz


ITRE*
Zdzisław Krasnodębski (ECR)
PA – PE652.274v01-00
AM – PE653.723v01-00
AM – PE653.722v01-00

TRAN
Tilly Metz (Verts/ALE)
AD – PE650.613v02-00
AM – PE652.582v01-00
AM – PE652.581v01-00

REGI
Caroline Roose (Verts/ALE)
AD – PE652.420v02-00
AM – PE652.651v01-00

AGRI
Asger Christensen (Renew)
PA – PE650.646v01-00
AM – PE653.805v01-00
AM – PE653.806v01-00
AM – PE652.514v01-00
 
	Adoptarea proiectului de raport
Termen de depunere a amendamentelor: 3 iunie 2020, 11.00
15.	Controlul pescuitului
ENVI/9/00324
***I	2018/0193(COD)	COM(2018)0368 – C8-0238/2018

Raportor pentru aviz:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE647.141v01-00
AM – PE650.512v01-00
Comisie competentă:

PECH
Clara Aguilera (S&D)
PR – PE647.060v01-00
AM – PE652.304v01-00
AM – PE650.705v01-00
AM – PE650.701v02-00
AM – PE650.704v01-00
 
	Adoptarea proiectului de aviz
Termen de depunere a amendamentelor: 21 aprilie 2020, 11.00
16.	O nouă strategie industrială pentru Europa
ENVI/9/02943
	2020/2076(INI)	

Raportor pentru aviz:

Danilo Oscar Lancini (ID)
PA – PE652.353v01-00
AM – PE654.051v01-00
Comisie competentă:

ITRE*
Carlo Calenda (S&D)
PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00
 
	Adoptarea proiectului de aviz
Termen de depunere a amendamentelor: 30 iunie 2020, 11.00
Rezultatele votului final privind proiectul de raport referitor la Legea europeană a climei și proiectele de aviz referitoare la controlul pescuitului și la o nouă strategie industrială pentru Europa vor fi anunțate în scris.
*** Sfârșitul votării ***
* * *
17.	Chestiuni diverse
18.	Reuniuni următoare
	21-22 septembrie 2020 (Bruxelles)

