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Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ENVI(2020)0921_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020, από 15.00 έως 15.45
Βρυξέλλες, Αίθουσα: József Antall (6Q2)
Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020, από 9.00 έως 11.00
Βρυξέλλες, Αίθουσα: József Antall (4Q2)
Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020, από 11.30 έως 12.30
Βρυξέλλες, Αίθουσα: József Antall (4Q2)

Και με εξ αποστάσεως συμμετοχή μελών της ENVI
21 Σεπτεμβρίου 2020, από 15.00 έως 15.45
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών της 10ης Σεπτεμβρίου 2020
4.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	18 Μαΐου 2020	PV – PE652.382v01-00
28 Μαΐου 2020	PV – PE652.579v02-00
4 Ιουνίου 2020	PV – PE655.663v01-00
5 Ιουνίου 2020	PV – PE655.650v01-00
8 Ιουνίου 2020	PV – PE653.897v01-00
16 Ιουνίου 2020	PV – PE654.097v01-00
22 Ιουνίου 2020	PV – PE654.095v01-00
29 Ιουνίου 2020	PV – PE655.749v01-00
5.	Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ανθρώπινα δικαιώματα και ο ρόλος των υπερασπιστών του περιβάλλοντος στο ζήτημα αυτό
ENVI/9/03508
	2020/2134(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Simona Baldassarre (ID)
PA – PE655.977v01-00
Επί της ουσίας:

AFET
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE655.925v01-00
 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 30 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 11.00
* * *
*** Ώρα των ψηφοφοριών ***
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 15.45 έως τις 16.45
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία (είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως) θα ψηφίσουν μέσω της εφαρμογής iVote
6.	Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
ENVI/9/03263
	2020/1998(BUD)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Pascal Canfin (Renew)
AD – PE653.750v02-00
AM – PE654.048v01-00
Επί της ουσίας:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 8 Ιουλίου 2020, ώρα 11.00
• Έγκριση των τροπολογιών επί του προϋπολογισμού
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών του προϋπολογισμού θα ανακοινωθούν εγγράφως.
*** Λήξη των ψηφοφοριών ***
7.	Διάφορα
8.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	28 Σεπτεμβρίου 2020 (Βρυξέλλες)
* * *
22 Σεπτεμβρίου 2020, από 9.00 έως 11.00
Και με την εξ αποστάσεως συμμετοχή μελών της ENVI και της ITRE
9.	Κοινή δημόσια ακρόαση των επιτροπών ENVI και ITRE με θέμα «Πώς θα εξασφαλιστεί η πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ στα εμβόλια κατά της COVID-19: προκλήσεις όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές, την παραγωγή και τη διανομή»
ENVI/9/04142
	Βλέπε χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης
* * *
22 Σεπτεμβρίου 2020, από 11.30 έως 12.30
10.	Κοινή δημόσια ακρόαση των επιτροπών ENVI και ITRE με θέμα «Πώς θα εξασφαλιστεί η πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ στα εμβόλια κατά της COVID-19: προκλήσεις όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές, την παραγωγή και τη διανομή»
ENVI/9/04142
	Βλέπε χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης - Συνέχεια

