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Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

ENVI(2020)0921_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 21 septembrie 2020, 15.00 - 15.45
Bruxelles, Sala: József Antall (6Q2)
Marți, 22 septembrie 2020, 9.00 - 11.00
Bruxelles, Sala: József Antall (4Q2)
Marți, 22 septembrie 2020, 11.30 - 12.30
Bruxelles, Sala: József Antall (4Q2)

și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei ENVI
21 septembrie 2020, 15.00 - 15.45
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Comunicări ale președinției privind recomandările coordonatorilor din 10 septembrie 2020
4.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	18 mai 2020	PV – PE652.382v01-00

28 mai 2020	PV – PE652.579v02-00
4 iunie 2020	PV – PE655.663v01-00
5 iunie 2020	PV – PE655.650v01-00
8 iunie 2020	PV – PE653.897v01-00
16 iunie 2020	PV – PE654.097v01-00
22 iunie 2020	PV – PE654.095v01-00
29 iunie 2020	PV – PE655.749v01-00
5.	Efectele schimbărilor climatice asupra drepturilor omului și rolul apărătorilor mediului în această privință
	ENVI/9/03508
		2020/2134(INI)	
Raportoare pentru aviz:

Simona Baldassarre (ID)
PA – PE655.977v01-00
Comisie competentă:

AFET
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE655.925v01-00
	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 30 septembrie 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 16.45.
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.	Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile
	ENVI/9/03263
		2020/1998(BUD)	
Raportor pentru aviz:

Pascal Canfin (Renew)
AD – PE653.750v02-00
AM – PE654.048v01-00
Comisie competentă:

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

	Termen de depunere a amendamentelor: 8 iulie 2020, 11.00

Adoptarea amendamentelor bugetare
Rezultatul votului asupra amendamentelor bugetare va fi anunțat în scris.
*** Sfârșitul votării ***
7.	Chestiuni diverse
8.	Reuniuni următoare
	28 septembrie 2020 (Bruxelles)

* * *
22 septembrie 2020, 9.00 - 11.00
și cu participarea de la distanță a membrilor comisiilor ENVI și ITRE
9.	Audiere publică comună ENVI - ITRE pe tema „Cum să asigurăm accesul cetățenilor UE la vaccinurile împotriva Covid-19: provocări legate de studiile clinice, producție și distribuție”
	ENVI/9/04142
	A se vedea proiectul de ordine de zi separat

* * *
22 septembrie 2020, 11.30 - 12.30
10.	Audiere publică comună ENVI - ITRE pe tema „Cum să asigurăm accesul cetățenilor UE la vaccinurile împotriva Covid-19: provocări legate de studiile clinice, producție și distribuție”
	ENVI/9/04142
	A se vedea proiectul de ordine de zi separat — continuare


