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Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

ENVI(2020)1028_1
NAPIRENDTERVEZET
Ülés
2020. október 28., szerda, 13.45–15.45
Brüsszel, Terem: József Antall (2Q2)
2020. október 29., csütörtök, 9.00–11.00
Brüsszel, Terem: József Antall (2Q2)
2020. október 29., csütörtök, 13.45–14.45
Brüsszel, Terem: József Antall (4Q2)

Az ENVI bizottság tagjainak távoli részvételével
2020. október 28., 13.45–15.45
1.	A napirend elfogadása
2.	Az elnök közleményei
3.	Az elnök közleményei a koordinátorok 2020. október 12-i ajánlásairól
4.	A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:
	2020. július 16.	PV – PE655.915v01-00
5.	A Számvevőszék 15/2020. sz. különjelentése: a vadon élő beporzók védelme az Unióban
ENVI/9/04447
	Samo Jereb, a Számvevőszék jelentéstevő tagja előadása
Eszmecsere
6.	Az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó, WTO-kompatibilis uniós mechanizmus felé
ENVI/9/02638
	2020/2043(INI)	

Előadó:

Yannick Jadot (Verts/ALE)
PR – PE648.519v01-00
Illetékes:

ENVI*


Vélemény:

INTA*
Karin Karlsbro (Renew)
PA – PE657.463v01-00

BUDG
Elisabetta Gualmini (S&D)


ECON*
Luis Garicano (Renew)
PA – PE657.390v01-00

ITRE
Jens Geier (S&D)
PA – PE655.622v01-00
AM – PE658.773v01-00
 
	Jelentéstervezet megvitatása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. november 10., 11.00
* * *
*** Szavazás ***
A távszavazási eljárás megnyitása
A szavazást 15.45-kor nyitják meg és 17.15-kor zárják le.
A szavazásban részt vevő valamennyi képviselő – akár a bizottsági ülésteremben, akár távoli részvétel útján – az iVote alkalmazáson keresztül szavaz.
7.	Fenntartható vállalatirányítás
ENVI/9/03637
	2020/2137(INI)	

A vélemény előadója:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE658.727v01-00
AM – PE658.927v01-00
Illetékes:

JURI
Pascal Durand (Renew)
PR – PE655.848v01-00
AM – PE658.892v01-00
 
	Módosítások elfogadása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. október 12., 11.00
8.	A hatékonyabb és tisztább tengeri szállítást célzó technikai és operatív intézkedések
ENVI/9/02085
	2019/2193(INI)	

A vélemény előadója:

Javi López (S&D)
PA – PE650.358v01-00
AM – PE655.976v01-00
Illetékes:

TRAN
Karima Delli (Verts/ALE)
PR – PE658.855v01-00
 
	Módosítások elfogadása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. szeptember 9., 11.00
A két véleménytervezet módosításáról szóló szavazás eredményét írásban teszik közzé.
A véleménytervezetekről szóló zárószavazásra a 2020. október 29-i ülésen kerül sor.
*** Szavazás vége ***
* * *
2020. október 29., 9.00–10.00
9.	A fenntartható vállalatirányításról, valamint a hatékonyabb és tisztább tengeri szállítást célzó technikai és operatív intézkedésekről szóló véleménytervezetekhez benyújtott módosításokról tartott szavazás eredményeinek bejelentése
10.	Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke (2) bekezdése, (3) bekezdése és (4) bekezdésének c) pontja alapján: A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. melléklete a vizes élőhelyeken és azok környékén használt sörétben található ólom tekintetében
ENVI/9/04446
	Az Alexander Bernhuber (PPE), Ondřej Knotek (Renew) és Andrey Slabakov (ECR) által előterjesztett állásfoglalásra irányuló indítvány megvitatása
A Marco Dreosto (ID) által benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány megvitatása
------
Együttes vita
11.	Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: Bizottsági végrehajtási határozat tervezete a géntechnológiával módosított SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő engedélyezéséről
ENVI/9/04441
	2020/2838(RSP)	

Társelőadók:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Illetékes:

ENVI


 
	Állásfoglalási indítvány megvitatása
12.	Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: Bizottsági végrehajtási határozat tervezete a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek, valamint a MON 87427, MON 89034, MIR162 és NK603 genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricák forgalomba hozatalának 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő engedélyezéséről és az (EU) 2018/1111 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről
ENVI/9/04442
	2020/2836(RSP)	

Társelőadók:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Illetékes:

ENVI


 
	Állásfoglalási indítvány megvitatása
13.	Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: Bizottsági végrehajtási határozat tervezete a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek, valamint a MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 és NK603 genetikai eseményekből kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricák forgalomba hozatalának 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő engedélyezéséről
ENVI/9/04443
	2020/2837(RSP)	

Társelőadók:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Illetékes:

ENVI


 
	Állásfoglalási indítvány megvitatása
2020. október 29., 10.00–11.15
14.	Eszmecsere Adina-Ioana Vălean közlekedési biztossal a tengeri ágazat kibocsátásainak csökkentéséről
* * *
*** Szavazás ***
A távszavazási eljárás megnyitása
A szavazást 11.30-kor nyitják meg és 12.30-kor zárják le.
A szavazásban részt vevő valamennyi képviselő – akár a bizottsági ülésteremben, akár távoli részvétel útján – az iVote alkalmazáson keresztül szavaz.
15.	Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: Bizottsági végrehajtási határozat tervezete a géntechnológiával módosított SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő engedélyezéséről
ENVI/9/04441
	2020/2838(RSP)	

Társelőadók:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Illetékes:

ENVI


 
	Állásfoglalási indítvány elfogadása
16.	Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: Bizottsági végrehajtási határozat tervezete a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek, valamint a MON 87427, MON 89034, MIR162 és NK603 genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricák forgalomba hozatalának 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő engedélyezéséről és az (EU) 2018/1111 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről
ENVI/9/04442
	2020/2836(RSP)	

Társelőadók:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Illetékes:

ENVI


 
	Állásfoglalási indítvány elfogadása
17.	Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: Bizottsági végrehajtási határozat tervezete a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek, valamint a MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 és NK603 genetikai eseményekből kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricák forgalomba hozatalának 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő engedélyezéséről
ENVI/9/04443
	2020/2837(RSP)	

Társelőadók:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Illetékes:

ENVI


 
	Állásfoglalási indítvány elfogadása
18.	Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke (2) bekezdése, (3) bekezdése és (4) bekezdésének c) pontja alapján: A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. melléklete a vizes élőhelyeken és azok környékén használt sörétben található ólom tekintetében
ENVI/9/04446
	Az Alexander Bernhuber (PPE), Ondřej Knotek (Renew) és Andrey Slabakov (ECR) által előterjesztett állásfoglalásra irányuló indítvány elfogadása
A Marco Dreosto (ID) által benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány elfogadása
19.	Fenntartható vállalatirányítás
ENVI/9/03637
	2020/2137(INI)	

A vélemény előadója:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE658.727v01-00
AM – PE658.927v01-00
Illetékes:

JURI
Pascal Durand (Renew)
PR – PE655.848v01-00
AM – PE658.892v01-00
 
	Véleménytervezet elfogadása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. október 12., 11.00
20.	Technikai és operatív intézkedések a hatékonyabb és tisztább tengeri szállítás érdekében
ENVI/9/02085
	2019/2193(INI)	

A vélemény előadója:

Javi López (S&D)
PA – PE650.358v01-00
AM – PE655.976v01-00
Illetékes:

TRAN
Karima Delli (Verts/ALE)
PR – PE658.855v01-00
 
	Véleménytervezet elfogadása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. szeptember 9., 11.00
A két véleménytervezettel és a kifogásokkal kapcsolatos zárószavazások eredményét írásban teszik közzé.
*** Szavazás vége ***
* * *
2020. október 29., 13.45–14.45
21.	Eszmecsere a Bizottsággal a Covid19 elleni oltóanyagok kérdéséről
22.	Egyéb kérdések
23.	Következő ülés(ek)
	2020. november 16. (Brüsszel)

