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Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ENVI(2020)0928_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 28. september 2020 kl. 13.45-15.45
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (6Q2)
Og med fjerndeltagelse af ENVI-medlemmer
Den 28. september 2020 kl. 13.45-14.15
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
3.	Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c): grænseværdier for acrylamid i visse levnedsmidler til spædbørn og småbørn
ENVI/9/04194

Medordførere:

Jutta Paulus (Verts/ALE)
Christel Schaldemose (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Mick Wallace (GUE/NGL)

 
	Behandling af forslag til beslutning
Den 28. september 2020 kl. 14.15-15.45
4.	Drøftelse med Frans Timmermans, Kommissionens ledende næstformand, om "Styrkelse af Europas klimaambitioner for 2030"
* * *
*** Afstemning ***
Åbning af fjernafstemning
Afstemningen åbnes kl. 15.45 og afsluttes kl. 17.45
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 og 3, og stk. 4, litra c): grænseværdier for acrylamid i visse levnedsmidler til spædbørn og småbørn
ENVI/9/04194

Medordførere:

Jutta Paulus (Verts/ALE)
Christel Schaldemose (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Mick Wallace (GUE/NGL)

 
	Vedtagelse af forslag til beslutning
6.	En EU-retlig ramme for at standse og vende den EU-anførte globale skovrydning
ENVI/9/02242
	2020/2006(INL)	

Ordfører:

Delara Burkhardt (S&D)
PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00
Kor.udv.:

ENVI*


Udtalelser:

DEVE
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
AD – PE652.315v02-00
AM – PE653.848v01-00

INTA*
Karin Karlsbro (Renew)
AD – PE652.411v03-00
AM – PE653.994v01-00

ITRE
Mauri Pekkarinen (Renew)
AD – PE646.934v02-00
AM – PE648.618v01-00

AGRI
Martin Häusling (Verts/ALE)
PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00
 
	Vedtagelse af ændringsforslag
Frist for ændringsforslag: den 13. juli 2020 kl. 17.00
Resultatet af afstemningen om ændringsforslagene til udkastet til betænkning "En EU-retlig ramme for at standse og vende den EU-anførte globale skovrydning" meddeles skriftligt.
Den endelige afstemning om udkastet til betænkning vil finde sted på mødet den 1. oktober 2020.
*** Afstemning afsluttet ***
* * *
7.	Diverse sager
8.	Næste møder
	den 1. oktober 2020 kl. 9.00-11.00 og 11.30-12.30 (Bruxelles)

