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Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

ENVI(2020)1116_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 16 noiembrie 2020, 13.45 - 15.45 și 16.15 - 18.15
Bruxelles
Sala: József Antall (2Q2)
și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei ENVI
16 noiembrie 2020, 13.45 - 14.15
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Informare privind negocierile interinstituționale în curs
ENVI/9/04519
* Omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor
4.	Amprenta de carbon a Parlamentului European - Către o neutralitate a emisiilor de carbon
ENVI/9/04497
	Prezentarea studiului

Schimb de opinii
16 noiembrie 2020, 14.15 - 15.45
5.	Schimb de opinii cu Stella Kyriakides, comisară pentru sănătate și siguranță alimentară, referitor la clădirea unei Uniuni Europene a Sănătății: pachetul de pregătire și reziliență și strategia farmaceutică
* * *
16 noiembrie 2020, 16.15 - 18.15
6.	Răspunderea societăților pentru daunele aduse mediului
ENVI/9/03459
	2020/2027(INI)	

Raportor pentru aviz:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE657.389v01-00
Comisie competentă:

JURI
Antonius Manders (PPE)

	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 24 noiembrie 2020, 11.00
7.	O strategie privind hidrogenul pentru o Europă neutră din punct de vedere climatic
ENVI/9/04288

Raportoare:

Hildegard Bentele (PPE)
PA – PE658.815v02-00
	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 23 noiembrie 2020, 11.00
8.	Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de aprobare a carbendazimului ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 7 și 10
ENVI/9/04498
	2020/2852(RSP)	

Coraportoare:

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

Comisie competentă:

ENVI


	Examinarea propunerii de rezoluție

9.	Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active amidosulfuron, bifenox, clorotoluron, clofentezin, clomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dicamba, difenoconazol, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazat, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, uleiuri parafinice, picloram, prosulfocarb, sulf, tiofanat-metil, triflusulfuron și tritosulfuron
ENVI/9/04499
	2020/2853(RSP)	

Coraportoare:

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

Comisie competentă:

ENVI


	Examinarea propunerii de rezoluție

* * *
*** Votare ***
Deschiderea procedurii de votare de la distanță
Sesiunea de votare va fi deschisă în scris marți, 17 noiembrie la ora 10.00 și va fi închisă la ora 11.00. Aceasta va fi lansată prin e-mail.
Toți membrii care participă la vot vor vota prin aplicația iVote.
10.	Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de aprobare a carbendazimului ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 7 și 10
ENVI/9/04498
	2020/2852(RSP)	

Coraportoare:

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

Comisie competentă:

ENVI


	Adoptarea propunerii de rezoluție

11.	Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active amidosulfuron, bifenox, clorotoluron, clofentezin, clomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dicamba, difenoconazol, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazat, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, uleiuri parafinice, picloram, prosulfocarb, sulf, tiofanat-metil, triflusulfuron și tritosulfuron
ENVI/9/04499
	2020/2853(RSP)	

Coraportoare:

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

Comisie competentă:

ENVI


	Adoptarea propunerii de rezoluție

Rezultatele voturilor finale vor fi anunțate în scris.
*** Sfârșitul votării ***
12.	Chestiuni diverse
13.	Reuniuni următoare
	30 noiembrie-1 decembrie 2020 (Bruxelles)


