OJ\1219152DA.rtf	PE661.822v01-00
DA	Forenet i mangfoldighed	DA
PE661.822v01-00	 /1 	OJ\1219152DA.rtf
DA
OJ\1219152DA.rtf	 /1 	PE661.822v01-00
	DA

Europa-Parlamentet
2019-2024
file_0.png




Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ENVI(2020)1130_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 30. november 2020 kl. 13.45-15.15
Tirsdag den 1. december 2020 kl. 9.00-10.30
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (2Q2)
Den 30. november 2020 kl. 13.45-15.15


og med fjerndeltagelse af ENVI-medlemmer
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
3.	Meddelelser fra formanden om koordinatorernes henstillinger af 19. november 2020
4.	Tilbagemelding om igangværende institutionelle forhandlinger
ENVI/9/04519
* Oprettelse af et EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 282/2014 ("EU4Health-programmet")
5.	Forhåndsmeddelelse om ikke-indsigelse i henhold til artikel 111, stk. 6, i forretningsordenen: offentlig kontrol ved de grænsekontrolsteder, hvor varer forlader Unionens område, og visse bestemmelser om transit og omladning
ENVI/9/04722

Ordfører:

Pascal Canfin (Renew)

 
	Behandling af forslag til beslutning
6.	Forhåndsmeddelelse om ikke-indsigelse i henhold til artikel 112, stk. 4, litra d), og artikel 111, stk. 6, i forretningsordenen: udsættelse af den seneste anvendelsesdato for stofgruppen 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxyleret med hensyn til særlige anvendelser forbundet med covid-19
ENVI/9/04723

Ordfører:

Pascal Canfin (Renew)

 
	Behandling af forslag til beslutning

* * *

Forhandling under ét
7.	Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, mod udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003
ENVI/9/04683
	2020/2891(RSP)	

Medordførere:

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

Kor.udv.:

ENVI


 
	Behandling af forslag til beslutning
8.	Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, mod udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af de enkelte transformationsbegivenheder MON 87427, MON 89034, MIR162 og MON 87411, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003
ENVI/9/04706
	2020/2892(RSP)	

Medordførere:

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

Kor.udv.:

ENVI


 
	Behandling af forslag til beslutning
9.	Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, mod udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003
ENVI/9/04707
	2020/2893(RSP)	

Medordførere:

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

Kor.udv.:

ENVI


 
	Behandling af forslag til beslutning
10.	Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, mod udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 88017 (MON-88Ø17-3), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003
ENVI/9/04708
	2020/2894(RSP)	

Medordførere:

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

Kor.udv.:

ENVI


 
	Behandling af forslag til beslutning
11.	Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, mod udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 89034 (MON-89Ø34-3), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003
ENVI/9/04709
	2020/2895(RSP)	

Medordførere:

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

Kor.udv.:

ENVI


 
	Behandling af forslag til beslutning

* * *

*** Afstemning ***

Åbning af fjernafstemning

Afstemningen åbnes kl. 15.15 og afsluttes kl. 17.15

Alle medlemmer, der deltager i afstemningen (hvad enten de er til stede i udvalgsmødelokalet eller via fjerndeltagelse), stemmer via iVote-applikationen
12.	Samhørighedspolitik og regionale miljøstrategier i kampen mod klimaændringer
ENVI/9/02936
	2020/2074(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Susana Solís Pérez (Renew)
PA – PE653.872v01-00
AM – PE657.316v01-00
Kor.udv.:

REGI
Tonino Picula (S&D)
PR – PE660.259v01-00
 
	Vedtagelse af ændringsforslag
Frist for ændringsforslag: den 17. september 2020 kl. 11.00
13.	Gennemførelse af EU's vandlovgivning.
ENVI/9/02705
	2020/2613(RSP)	

Medordførere:

Christophe Hansen (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Marco Dreosto (ID)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Malin Björk (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
RE – PE652.391v01-00
QO – PE652.389v01-00
QO – PE652.390v01-00
AM – PE655.641v03-00
Kor.udv.:

ENVI


 
	Vedtagelse af ændringsforslag
Frist for ændringsforslag: den 1. juli 2020 kl. 11.00
14.	EU-strategien for tilpasning til klimaændringer
ENVI/9/02400
	2020/2532(RSP)	

Medordførere:

Lídia Pereira (PPE)
Marek Paweł Balt (S&D)
Fredrick Federley (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Petros Kokkalis (GUE/NGL)
RE – PE646.971v01-00
QO – PE646.970v01-00
AM – PE657.317v01-00
Kor.udv.:

ENVI


 
	Vedtagelse af ændringsforslag
Frist for ændringsforslag: den 16. september 2020 kl. 11.00

Resultaterne af afstemninger om ændringsforslag til udkast til udtalelse og udkast til forslag til beslutning vil blive meddelt skriftligt.

Den endelige afstemning om udkast til udtalelse og udkast til forslag til beslutning vil finde sted på mødet den 1. december 2020.

*** Afstemning afsluttet ***

* * *
Den 1. december 2020 kl. 9.00-10.30

15.	Meddelelse om resultaterne af afstemningen om ændringsforslagene til udkast til udtalelse om "Samhørighedspolitik og regionale miljøstrategier i kampen mod klimaændringer" og til udkast til forslag til beslutning om "Gennemførelse af EU's vandlovgivning" og om "En EU-strategi for tilpasning til klimaændringer"
16.	Forelæggelse ved Kommissionen af rapporterne om: status over energiunionen, brændstofkvalitet, CO 2 -marked og status over EU's klimaindsats 

* * *

*** Afstemning ***

Åbning af fjernafstemning

Afstemningen åbnes kl. 10.30 og afsluttes kl. 12.00

Alle medlemmer, der deltager i afstemningen (hvad enten de er til stede i udvalgsmødelokalet eller via fjerndeltagelse), stemmer via iVote-applikationen.
17.	Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE)
ENVI/9/04713
***I	2018/0209(COD)	COM(2018)0385 – C8-0249/2018

Ordfører:

Fredrick Federley (Renew)

Kor.udv.:

ENVI


 
	Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger
18.	Kvaliteten af drikkevand (omarbejdning)
ENVI/9/01277
***II	2017/0332(COD)	06230/3/2020 – C9-0354/2020
		T8-0320/2019
		T8-0397/2018

Ordfører:

Christophe Hansen (PPE)
PR – PE660.303v02-00
Kor.udv.:

ENVI


 
	Vedtagelse af udkast til indstilling ved andenbehandling
19.	Forhåndsmeddelelse om ikke-indsigelse i henhold til artikel 111, stk. 6, i forretningsordenen: offentlig kontrol ved de grænsekontrolsteder, hvor varer forlader Unionens område, og visse bestemmelser om transit og omladning
ENVI/9/04722

Ordfører:

Pascal Canfin (Renew)

 
	Vedtagelse af forslag til beslutning
20.	Forhåndsmeddelelse om ikke-indsigelse i henhold til artikel 112, stk. 4, litra d), og artikel 111, stk. 6, i forretningsordenen: udsættelse af den seneste anvendelsesdato for stofgruppen 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxyleret med hensyn til særlige anvendelser forbundet med covid-19
ENVI/9/04723

Ordfører:

Pascal Canfin (Renew)

 
	Vedtagelse af forslag til beslutning
21.	Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, mod udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003
ENVI/9/04683
	2020/2891(RSP)	

Medordførere:

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

Kor.udv.:

ENVI


 
	Vedtagelse af forslag til beslutning
22.	Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, mod udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af de enkelte transformationsbegivenheder MON 87427, MON 89034, MIR162 og MON 87411, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003
ENVI/9/04706
	2020/2892(RSP)	

Medordførere:

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

Kor.udv.:

ENVI


 
	Vedtagelse af forslag til beslutning
23.	Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, mod udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003
ENVI/9/04707
	2020/2893(RSP)	

Medordførere:

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

Kor.udv.:

ENVI


 
	Vedtagelse af forslag til beslutning
24.	Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, mod udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 88017 (MON-88Ø17-3), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003
ENVI/9/04708
	2020/2894(RSP)	

Medordførere:

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

Kor.udv.:

ENVI


 
	Vedtagelse af forslag til beslutning
25.	Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, mod udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 89034 (MON-89Ø34-3), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003
ENVI/9/04709
	2020/2895(RSP)	

Medordførere:

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

Kor.udv.:

ENVI


 
	Vedtagelse af forslag til beslutning
26.	Samhørighedspolitik og regionale miljøstrategier i kampen mod klimaændringer
ENVI/9/02936
	2020/2074(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Susana Solís Pérez (Renew)
PA – PE653.872v01-00
AM – PE657.316v01-00
Kor.udv.:

REGI
Tonino Picula (S&D)
PR – PE660.259v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 17. september 2020 kl. 11.00
27.	Gennemførelse af EU's vandlovgivning.
ENVI/9/02705
	2020/2613(RSP)	

Medordførere:

Christophe Hansen (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Marco Dreosto (ID)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Malin Björk (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
RE – PE652.391v01-00
QO – PE652.389v01-00
QO – PE652.390v01-00
AM – PE655.641v03-00
Kor.udv.:

ENVI


 
	Vedtagelse af forslag til beslutning
Frist for ændringsforslag: den 1. juli 2020 kl. 11.00
28.	EU-strategien for tilpasning til klimaændringer
ENVI/9/02400
	2020/2532(RSP)	

Medordførere:

Lídia Pereira (PPE)
Marek Paweł Balt (S&D)
Fredrick Federley (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Petros Kokkalis (GUE/NGL)
RE – PE646.971v01-00
QO – PE646.970v01-00
AM – PE657.317v01-00
Kor.udv.:

ENVI


 
	Vedtagelse af forslag til beslutning
Frist for ændringsforslag: den 16. september 2020 kl. 11.00

Resultatet af afstemningerne vil blive meddelt skriftligt.

*** Afstemning afsluttet ***
29.	Diverse sager
30.	Næste møder
	10. december 2020 (Bruxelles)

