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Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

ENVI(2020)1001_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Joi, 1 octombrie 2020, 9.00 - 11.00 și 11.30 - 12.30
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)
și cu participarea de la distanță a membrilor comisiilor CONT și ENVI
1.	Reuniunea comună a comisiilor CONT și ENVI de joi, 1 octombrie 2020
ENVI/9/04198




OJ – PE657.485v01-00
 
	A se vedea proiectul de ordine de zi separat
* * *
și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei ENVI
2.	Schimb de opinii cu Comisia și cu Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară privind conținutul orientărilor privind albinele
3.	Sesiune privind punerea în aplicare a legislației privind calitatea aerului
ENVI/9/04202
* * *
*** Votare ***
Sesiunea de votare va începe la ora 12.30 și se va încheia la ora 14.30.
Toți membrii care participă la vot (fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță) vor vota prin aplicația iVote.
4.	Un cadru juridic al UE pentru stoparea și inversarea defrișărilor provocate de UE la nivel mondial
ENVI/9/02242
	2020/2006(INL)	

Raportoare:

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

ENVI*


Avize:

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)
AD – PE650.488v02-00
AM – PE652.511v01-00
 
	Adoptarea proiectului de raport
Termen de depunere a amendamentelor: 13 iulie 2020, 17.00
5.	Instituirea Programului InvestEU
ENVI/9/03160
***I	2020/0108(COD)	COM(2020)0403 – C9-0158/2020

Raportor pentru aviz:

Pascal Canfin (Renew)
AM – PE655.961v01-00
AM – PE657.154v01-00
Comisie competentă:

BUDG, ECON*
José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)
PR – PE655.923v01-00
AM – PE657.232v01-00
 
	Adoptarea amendamentelor
Termen de depunere a amendamentelor: 2 septembrie 2020, 11.00
6.	Facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă
ENVI/9/03227
***I	2020/0100(COD)	COM(2020)0453 – C9-0153/2020

Raportor pentru aviz:

Pascal Canfin (Renew)
AM – PE655.962v01-00
Comisie competentă:

BUDG, ECON
Johan Van Overtveldt (ECR)
Henrike Hahn (Verts/ALE)
PR – PE655.767v01-00
AM – PE657.150v01-00
 
	Adoptarea amendamentelor
Termen de depunere a amendamentelor: 2 septembrie 2020, 11.00
Rezultatele votului final privind proiectul de raport referitor la „Un cadru juridic al UE pentru stoparea și inversarea defrișărilor provocate de UE la nivel mondial” vor fi anunțate în scris.
Rezultatele voturilor privind amendamentele la proiectele de aviz referitoare la „Instituirea Programului InvestEU” și la „Facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă” vor fi anunțate în scris.
Votul final privind proiectele de aviz va avea loc în scris, la 2 octombrie 2020, între orele 10.00 și 11.00. Acesta va fi lansat prin e-mail.
*** Sfârșitul votării ***
7.	Chestiuni diverse
8.	Reuniuni următoare
	12 octombrie 2020 (Bruxelles)

