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Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

ENVI(2020)1012_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 12 octombrie 2020, 13.45 - 15.45
Bruxelles
Sala: Altiero Spinelli (3G-3)
și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei ENVI
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Comunicări ale președinției privind recomandările coordonatorilor din 28 septembrie 2020
4.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	6-7 iulie 2020	PV – PE655.857v01-00

13 iulie 2020	PV – PE655.916v01-00
14 iulie 2020	PV – PE655.910v01-00
16 iulie 2020	PV – PE655.915v01-00
5.	Audiere publică pe tema „Perspective și dificultăți în domeniul mediului, sănătății publice și siguranței alimentare în viitoarele relații dintre UE și Regatul Unit”
	ENVI/9/04287
	A se vedea proiectul de ordine de zi separat

* * *
*** Votare ***
Sesiunea de votare va începe la ora 15.45 și se va încheia la ora 17.45.
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.	Instituirea unui program de acțiune al Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 și abrogarea Regulamentului (UE) nr. 282/2014 („Programul EU4Health”)
	ENVI/9/03163
	***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020
Raportor:

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

ENVI


Avize:

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

EMPL
Decizie: fără aviz


ITRE
Decizie: fără aviz


IMCO
Decizie: fără aviz

Poziții sub formă de amendamente:

FEMM
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
AD – PE657.308v01-00
	Adoptarea amendamentelor

Termen de depunere a amendamentelor: 13 iulie 2020, 11.00
7.	Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență
	ENVI/9/03219
	***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020
Raportor pentru aviz:

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

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
	Adoptarea amendamentelor

Termen de depunere a amendamentelor: 4 septembrie 2020, 11.00
Rezultatele votului privind amendamentele la proiectul de raport referitor la „Instituirea unui program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 282/2014 („Programul EU4Health”) și la proiectul de aviz referitor la „Instituirea mecanismului de redresare și reziliență” vor fi anunțate în scris.
Votul final privind proiectul de raport și proiectul de aviz va avea loc în scris, la 13 octombrie 2020, între orele 10.00 și 11.00, și va fi lansat prin e-mail.
*** Sfârșitul votării ***
* * *
8.	Chestiuni diverse
9.	Reuniuni următoare
	15 octombrie 2020 (Bruxelles)


