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Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ENVI(2020)1012_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 12. oktober 2020 kl. 13.45-15.45
Bruxelles
Mødelokale: Altiero Spinelli (3G-3)
og med fjerndeltagelse af ENVI-medlemmer
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
3.	Meddelelser fra formanden om koordinatorernes henstillinger af 28. september 2020
4.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	6.-7. juli 2020	PV – PE655.857v01-00
13. juli 2020	PV – PE655.916v01-00
14. juli 2020	PV – PE655.910v01-00
16. juli 2020	PV – PE655.915v01-00
5.	Offentlig høring om fremtidsudsigter og risici for miljøet, folkesundheden og fødevaresikkerheden i de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige
ENVI/9/04287
	Se særskilt forslag til dagsorden
* * *
*** Afstemning ***
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.
6.	Oprettelse af et EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 282/2014 ("EU4Health-programmet")
ENVI/9/03163
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Ordfører:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE653.803v01-00
AM – PE655.706v01-00
AM – PE653.822v01-00
Kor.udv.:

ENVI


Udtalelser:

BUDG
Nicolae Ștefănuță (Renew)
AD – PE653.947v02-00
AM – PE655.678v01-00

EMPL
Afgørelse: ingen udtalelse


ITRE
Afgørelse: ingen udtalelse


IMCO
Afgørelse: ingen udtalelse

Holdninger i form af ændringsforslag:

FEMM
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
AD – PE657.308v01-00
 
	Vedtagelse af ændringsforslag
Frist for ændringsforslag: den 13. juli 2020 kl. 11.00
7.	Oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet
ENVI/9/03219
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Ordfører for udtalelse:

Pascal Canfin (Renew)
AM – PE657.228v01-00
AM – PE655.963v01-00
AM – PE657.229v01-00
Kor.udv.:

BUDG, ECON*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)
PR – PE655.950v02-00
AM – PE657.422v01-00
AM – PE655.953v01-00
AM – PE657.420v01-00
AM – PE657.421v02-00
 
	Vedtagelse af ændringsforslag
Frist for ændringsforslag: den 4. september 2020 kl. 11.00
Resultatet af afstemningen om ændringsforslagene til udkastet til betænkning om "Oprettelse af EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 282/2014 ("EU4Health-programmet")" og udkastet til udtalelse om "Oprettelse af en genopretnings- resiliensfacilitet" vil blive meddelt skriftligt.
Den endelige afstemning om udkast til betænkning og udkast til udtalelse afholdes skriftligt den 13. oktober fra kl. 10:00-11:00. Den vil blive iværksat pr. post.
*** Afstemning afsluttet ***
* * *
8.	Diverse sager
9.	Næste møder
	15. oktober 2020 (Bruxelles)

