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Parlamentul European

2019-2024

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

ENVI(2020)1028_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Miercuri, 28 octombrie 2020, 13.45 - 15.45

Bruxelles, Sala: József Antall (2Q2)

Joi, 29 octombrie 2020, 9.00 - 11.00

Bruxelles, Sala: József Antall (2Q2)

Joi, 29 octombrie 2020, 13.45 - 14.45

Bruxelles, Sala: József Antall (4Q2)

și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei ENVI

28 octombrie 2020, 13.45 - 15.45

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Comunicări ale președinției privind recomandările coordonatorilor din 
12 octombrie 2020

4. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din
 16 iulie 2020 PV – PE655.915v01-00

5. Raportul special 15/2020 al Curții de Conturi Europene privind protejarea 
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polenizatorilor sălbatici în UE
ENVI/9/04447
 Prezentare susținută de Samo Jereb, membru raportor al CCE
 Schimb de opinii

6. Către un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, compatibil cu normele OMC
ENVI/9/02638

2020/2043(INI)

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

Comisie competentă:
ENVI*

Avize:
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

 Examinarea proiectului de raport
 Termen de depunere a amendamentelor: 10 noiembrie 2020, 11.00

* * *

*** Votare ***

Deschiderea procedurii de votare de la distanță

Sesiunea de votare va începe la ora 15.45 și se va încheia la ora 17.15.

Toți deputații care participă la vot (fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie 
participând de la distanță) vor vota prin aplicația iVote.

7. Guvernanța corporativă sustenabilă
ENVI/9/03637

2020/2137(INI)

Raportor pentru aviz:
Pascal Canfin (Renew) PA – PE658.727v01-00

AM – PE658.927v01-00
Comisie competentă:

JURI Pascal Durand (Renew) PR – PE655.848v01-00
AM – PE658.892v01-00

 Adoptarea amendamentelor
 Termen de depunere a amendamentelor: 12 octombrie 2020, 11.00

8. Măsuri tehnice și operaționale pentru un transport maritim mai eficient și mai 
curat
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ENVI/9/02085
2019/2193(INI)

Raportor pentru aviz:
Javi López (S&D) PA – PE650.358v01-00

AM – PE655.976v01-00
Comisie competentă:

TRAN Karima Delli (Verts/ALE) PR – PE658.855v01-00
 Adoptarea amendamentelor
 Termen de depunere a amendamentelor: 9 septembrie 2020, 11.00

Rezultatele voturilor privind amendamentele la ambele proiecte de aviz vor fi anunțate în 
scris.

Votul final privind proiectele de aviz va avea loc în cursul reuniunii din 29 octombrie.

*** Sfârșitul votării ***

* * *

29 octombrie 2020, 9.00 - 10.00

9. Anunțarea rezultatelor votului cu privire la amendamentele la proiectele de avize 
privind guvernanța corporativă sustenabilă și privind măsurile tehnice și 
operaționale pentru un transport maritim mai eficient și mai curat

10. Obiecție în conformitate cu articolul 112 alineatele (2), (3) și (4) (c): Anexa XVII 
la Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor 
chimice (REACH), în ceea ce privește plumbul din alice în zonele umede sau în 
vecinătatea acestora
ENVI/9/04446
 Examinarea propunerii de rezoluție depuse de Alexander Bernhuber (PPE), Ondřej 

Knotek (Renew), Andrei Slabakov (ECR)
 Examinarea propunerii de rezoluție depuse de Marco Dreosto (ID)

------

Discuție în comun

11. Obiecție în conformitate cu articolul 112: Proiect de decizie de punere în aplicare 
a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau 
în sau sunt fabricate din soia modificată genetic SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1829/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului
ENVI/9/04441

2020/2838(RSP)

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

Comisie competentă:
ENVI

 Examinarea propunerii de rezoluție

12. Obiecție în conformitate cu articolul 112: Proiect de decizie de punere în aplicare 
a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau 
în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × 
MIR162 × NK603 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a 
două sau trei dintre evenimentele MON 87427, MON 89034, MIR162 și NK603 și 
de abrogare a Deciziei (UE) 2018/1111 de punere în aplicare a Comisiei în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1829/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului
ENVI/9/04442

2020/2836(RSP)

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

Comisie competentă:
ENVI

 Examinarea propunerii de rezoluție

13. Obiecție în conformitate cu articolul 112: Proiect de decizie de punere în aplicare 
a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau 
în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 87460 × 
MON 89034 × MIR162 × NK603 și din porumb modificat genetic obținut din 
combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele MON 87427, MON 87460,
MON 89034, MIR162 și NK603111 în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr.1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
ENVI/9/04443

2020/2837(RSP)

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

Comisie competentă:
ENVI

 Examinarea propunerii de rezoluție
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29 octombrie 2020, 10.00 - 11.15

14. Schimb de opinii cu dna Adina-Ioana Vălean, comisară pentru transporturi, 
privind reducerea emisiilor din sectorul maritim

* * *

*** Votare ***

Deschiderea procedurii de votare de la distanță

Sesiunea de votare va începe la ora 11.30 și se va încheia la ora 12.30.

Toți membrii care participă la vot (fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie 
participând de la distanță) vor vota prin aplicația iVote.

15. Obiecție în conformitate cu articolul 112: Proiect de decizie de punere în aplicare 
a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau 
în sau sunt fabricate din soia modificată genetic SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1829/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului
ENVI/9/04441

2020/2838(RSP)

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

Comisie competentă:
ENVI

 Adoptarea propunerii de rezoluție

16. Obiecție în conformitate cu articolul 112: Proiect de decizie de punere în aplicare 
a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau 
în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × 
MIR162 × NK603 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a 
două sau trei dintre evenimentele MON 87427, MON 89034, MIR162 și NK603 și 
de abrogare a Deciziei (UE) 2018/1111 de punere în aplicare a Comisiei în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1829/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului
ENVI/9/04442

2020/2836(RSP)

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

ENVI

 Adoptarea propunerii de rezoluție

17. Obiecție în conformitate cu articolul 112: Proiect de decizie de punere în aplicare 
a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau 
în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 87460 × 
MON 89034 × MIR162 × NK603 și din porumb modificat genetic obținut din 
combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele MON 87427, MON 87460,
MON 89034, MIR162 și NK603111 în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr.1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
ENVI/9/04443

2020/2837(RSP)

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

Comisie competentă:
ENVI

 Adoptarea propunerii de rezoluție

18. Obiecție în conformitate cu articolul 112 alineatele (2), (3) și (4) (c): Anexa XVII 
la Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor 
chimice (REACH), în ceea ce privește plumbul din alice în zonele umede sau în 
vecinătatea acestora
ENVI/9/04446
 Adoptarea propunerii de rezoluție depuse de Alexander Bernhuber (PPE), Ondřej 

Knotek (Renew), Andrei Slabakov (ECR)
 Adoptarea propunerii de rezoluție depuse de Marco Dreosto (ID)

19. Guvernanța corporativă sustenabilă
ENVI/9/03637

2020/2137(INI)

Raportor pentru aviz:
Pascal Canfin (Renew) PA – PE658.727v01-00

AM – PE658.927v01-00
Comisie competentă:

JURI Pascal Durand (Renew) PR – PE655.848v01-00
AM – PE658.892v01-00

 Adoptarea proiectului de aviz
 Termen de depunere a amendamentelor: 12 octombrie 2020, 11.00
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20. Măsuri tehnice și operaționale pentru un transport maritim mai eficient și mai 
curat
ENVI/9/02085

2019/2193(INI)

Raportor pentru aviz:
Javi López (S&D) PA – PE650.358v01-00

AM – PE655.976v01-00
Comisie competentă:

TRAN Karima Delli (Verts/ALE) PR – PE658.855v01-00
 Adoptarea proiectului de aviz
 Termen de depunere a amendamentelor: 9 septembrie 2020, 11.00

Rezultatele voturilor finale privind cele două proiecte de aviz și privind obiecțiile vor fi 
anunțate în scris.

*** Sfârșitul votării ***

* * *

29 octombrie 2020, 13.45 - 14.45

21. Schimb de opinii cu Comisia privind chestiunea vaccinurilor împotriva 
COVID-19

22. Chestiuni diverse

23. Reuniuni următoare
 16 noiembrie 2020 (Bruxelles)
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