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Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ENVI(2020)1116_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 16. november 2020 kl. 13.45-15.45 og 16.15-18.15
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (2Q2)
og med fjerndeltagelse af ENVI-medlemmer
Den 16. november 2020 kl. 13.45-14.15
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
3.	Tilbagemelding om igangværende institutionelle forhandlinger
ENVI/9/04519
* Typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer
4.	Europa-Parlamentets CO2-fodaftryk - på vej til kulstofneutralitet
ENVI/9/04497
	Fremlæggelse af undersøgelsen
Drøftelse
Den 16. november 2020 kl. 14.15-15.45
5.	Drøftelse med Stella Kyriakides, kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed, om opbygningen af en europæisk sundhedsunion: pakken vedrørende beredskab og modstandsdygtighed og lægemiddelstrategien
* * *
Den 16. november 2020 kl. 16.15-18.15
6.	Virksomheders ansvar for miljøskader
ENVI/9/03459
	2020/2027(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE657.389v01-00
Kor.udv.:

JURI
Antonius Manders (PPE)

 
	Behandling af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 24. november 2020 kl. 11.00
7.	En brintstrategi for et klimaneutralt Europa
ENVI/9/04288

Ordfører:

Hildegard Bentele (PPE)
PA – PE658.815v02-00
 
	Behandling af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 23. november 2020 kl. 11.00
8.	Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om godkendelse af carbendazim som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 7 og 10
ENVI/9/04498
	2020/2852(RSP)	

Medordførere:

Maria Arena (S&D)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Kor.udv.:

ENVI


 
	Behandling af forslag til beslutning
9.	Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne amidosulfuron, bifenox, chlorotoluron, clofentezin, clomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dicamba, difenoconazol, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazat, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, paraffinolier, picloram, prosulfocarb, svovl, triflusulfuron og tritosulfuron
ENVI/9/04499
	2020/2853(RSP)	

Medordførere:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Maria Arena (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Eleonora Evi (NI)

Kor.udv.:

ENVI


 
	Behandling af forslag til beslutning
* * *
*** Afstemning ***
Åbning af fjernafstemningen
Afstemningen åbnes skriftligt tirsdag den 17. november kl. 10 og afsluttes kl. 11.00. Den vil blive igangsat pr. e-mail.
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen, stemmer via iVote-applikationen.
10.	Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om godkendelse af carbendazim som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 7 og 10
ENVI/9/04498
	2020/2852(RSP)	

Medordførere:

Maria Arena (S&D)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Kor.udv.:

ENVI


 
	Vedtagelse af forslag til beslutning
11.	Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne amidosulfuron, bifenox, chlorotoluron, clofentezin, clomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dicamba, difenoconazol, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazat, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, paraffinolier, picloram, prosulfocarb, svovl, triflusulfuron og tritosulfuron
ENVI/9/04499
	2020/2853(RSP)	

Medordførere:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Maria Arena (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Eleonora Evi (NI)

Kor.udv.:

ENVI


 
	Vedtagelse af forslag til beslutning
Resultatet af de endelige afstemninger vil blive meddelt skriftligt.
*** Afstemning afsluttet ***
12.	Diverse sager
13.	Næste møder
	30. november-1. december 2020 (Bruxelles)

