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Europaparlamentet

2019-2024

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ENVI(2020)1028_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 28 oktober 2020 kl. 13.45–15.45

Bryssel, Lokal: József Antall (2Q2)

Torsdagen den 29 oktober 2020 kl. 9.00–11.00

Bryssel, Lokal: József Antall (2Q2)

Torsdagen den 29 oktober 2020 kl. 13.45–14.45

Bryssel, Lokal: József Antall (4Q2)

ENVI-ledamöter deltar också på distans

28 oktober 2020 kl. 13.45–15.45

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Information från ordföranden om samordnarnas rekommendationer från 
sammanträdet den 12 oktober 2020
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4. Justering av sammanträdesprotokoll
 16 juli 2020 PV – PE655.915v01-00

5. Europeiska revisionsrättens särskilda rapport 15/2020 om skydd av vilda 
pollinatörer i EU
ENVI/9/04447
 Föredragning av Samo Jereb, revisionsrättens föredragande ledamot
 Diskussion

6. En WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna
ENVI/9/02638

2020/2043(INI)

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

Ansvarigt utskott:
ENVI*

Rådgivande utskott:
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

 Behandling av förslag till betänkande
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 november 2020 kl. 11.00

* * *

*** Omröstning ***

Inledande av distansomröstning

Omröstningen inleds kl. 15.45 och avslutas kl. 17.15.

Alla ledamöter som deltar i omröstningen (både de som befinner sig i sammanträdeslokalen 
och de som deltar på distans) röstar via applikationen iVote.

7. Hållbar bolagsstyrning
ENVI/9/03637

2020/2137(INI)

Föredragande av yttrande:
Pascal Canfin (Renew) PA – PE658.727v01-00

AM – PE658.927v01-00
Ansvarigt utskott:

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

 Antagande av ändringsförslag
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 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 12 oktober 2020 kl. 11.00

8. Tekniska och operativa åtgärder för effektivare och renare sjötransporter
ENVI/9/02085

2019/2193(INI)

Föredragande av yttrande:
Javi López (S&D) PA – PE650.358v01-00

AM – PE655.976v01-00
Ansvarigt utskott:

TRAN Karima Delli (Verts/ALE) PR – PE658.855v01-00

 Antagande av ändringsförslag
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 9 september 2020 kl. 11.00

Resultatet av omröstningen om ändringsförslagen till de båda förslagen till yttrande 
kommer att tillkännages skriftligen.

Slutomröstningen om förslagen till yttrande kommer att äga rum under sammanträdet den 
29 oktober 2020.

*** Omröstningen avslutas ***

* * *

29 oktober 2020 kl. 9.00–10.00

9. Tillkännagivande av resultatet av omröstningen om ändringsförslagen till 
förslagen till yttrande över hållbar bolagsstyrning respektive tekniska och 
operativa åtgärder för effektivare och renare sjötransporter

10. Invändning enligt artikel 112.2, 112.3 och 112.4 c: Bilaga XVII till 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bly 
i hagelammunition i eller kring våtmarker
ENVI/9/04446
 Behandling av förslag till resolution som lagts fram av Alexander Bernhuber 

(PPE), Ondřej Knotek (Renew), Andrey Slabakov (ECR)
 Behandling av förslag till resolution som lagts fram av Marco Dreosto (ID)

------

Gemensam debatt

11. Invändning enligt artikel 112: Utkast till kommissionens genomförandebeslut om 
godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består 
av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan SYHT0H2 
(SYN-ØØØH2-5), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1829/2003
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ENVI/9/04441
2020/2838(RSP)

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

Ansvarigt utskott:
ENVI

 Behandling av förslag till resolution

12. Invändning enligt artikel 112: Utkast till kommissionens genomförandebeslut om 
godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består 
av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 
89034 × MIR162 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två
eller tre av de enskilda transformationshändelserna MON 87427, MON 89034, 
MIR162 och NK603, och om upphävande av kommissionens genomförandebeslut 
(EU) 2018/1111 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1829/2003
ENVI/9/04442

2020/2836(RSP)

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

Ansvarigt utskott:
ENVI

 Behandling av förslag till resolution

13. Invändning enligt artikel 112: Utkast till kommissionens genomförandebeslut om 
godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består 
av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 
87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 och genetiskt modifierad majs som 
kombinerar två eller tre av de enskilda transformationshändelserna MON 87427, 
MON 87460, MON 89034, MIR162 och NK603, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003
ENVI/9/04443

2020/2837(RSP)

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

Ansvarigt utskott:
ENVI

 Behandling av förslag till resolution

29 oktober 2020 kl. 10.00–11.15

14. Diskussion med Adina-Ioana Vălean, kommissionsledamot med ansvar för 
transport, om minskningen av utsläppen från sjöfartssektorn

* * *

*** Omröstning ***

Inledande av distansomröstning

Omröstningen inleds kl. 11.30 och avslutas kl. 12.30.

Alla ledamöter som deltar i omröstningen (både de som befinner sig i sammanträdeslokalen 
och de som deltar på distans) röstar via applikationen iVote.

15. Invändning enligt artikel 112: Utkast till kommissionens genomförandebeslut om 
godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består 
av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan SYHT0H2 
(SYN-ØØØH2-5), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1829/2003
ENVI/9/04441

2020/2838(RSP)

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

Ansvarigt utskott:
ENVI

 Antagande av förslag till resolution

16. Invändning enligt artikel 112: Utkast till kommissionens genomförandebeslut om 
godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består 
av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 
89034 × MIR162 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två
eller tre av de enskilda transformationshändelserna MON 87427, MON 89034, 
MIR162 och NK603, och om upphävande av kommissionens genomförandebeslut 
(EU) 2018/1111 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
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nr 1829/2003
ENVI/9/04442

2020/2836(RSP)

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

Ansvarigt utskott:
ENVI

 Antagande av förslag till resolution

17. Invändning enligt artikel 112: Utkast till kommissionens genomförandebeslut om 
godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består 
av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 
87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 och genetiskt modifierad majs som 
kombinerar två eller tre av de enskilda transformationshändelserna MON 87427, 
MON 87460, MON 89034, MIR162 och NK603, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003
ENVI/9/04443

2020/2837(RSP)

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

Ansvarigt utskott:
ENVI

 Antagande av förslag till resolution

18. Invändning enligt artikel 112.2, 112.3 och 112.4 c: Bilaga XVII till 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bly 
i hagelammunition i eller kring våtmarker
ENVI/9/04446
 Antagande av förslag till resolution som lagts fram av Alexander Bernhuber 

(PPE), Ondřej Knotek (Renew), Andrey Slabakov (ECR)
 Antagande av förslag till resolution som lagts fram av Marco Dreosto (ID)

19. Hållbar bolagsstyrning
ENVI/9/03637

2020/2137(INI)

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

Ansvarigt utskott:
JURI Pascal Durand (Renew) PR – PE655.848v01-00

AM – PE658.892v01-00

 Antagande av förslag till yttrande
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 12 oktober 2020 kl. 11.00

20. Tekniska och operativa åtgärder för effektivare och renare sjötransporter
ENVI/9/02085

2019/2193(INI)

Föredragande av yttrande:
Javi López (S&D) PA – PE650.358v01-00

AM – PE655.976v01-00
Ansvarigt utskott:

TRAN Karima Delli (Verts/ALE) PR – PE658.855v01-00

 Antagande av förslag till yttrande
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 9 september 2020 kl. 11.00

Resultatet av slutomröstningen om de båda förslagen till yttrande och om invändningarna 
kommer att tillkännages skriftligen.

*** Omröstningen avslutas ***

* * *

29 oktober 2020 kl. 13.45–14.45

21. Diskussion med kommissionen om frågan om vaccin mot covid-19

22. Övriga frågor

23. Kommande sammanträden
 16 november 2020 (Bryssel)
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