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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο

2019-2024

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ENVI(2020)1130_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συνεδρίαση

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, από 13.45 έως 15.15

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020, από 9.00 έως 10.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα: József Antall (2Q2)

30 Νοεμβρίου 2020, από 13.45 έως 15.15

Και με την εξ αποστάσεως συμμετοχή μελών της επιτροπής ENVI

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

3. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών της 19ης
Νοεμβρίου 2020

4. Ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις
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ENVI/9/04519

* Θέσπιση προγράμματος σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας για
την περίοδο 2021-2027 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2014 
[πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)]

5. Πρώιμη μη διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 6 του
Κανονισμού: επίσημοι έλεγχοι στον συνοριακό σταθμό ελέγχου από τον οποίο τα
αγαθά εξέρχονται από την Ένωση και ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη
διαμετακόμιση και τη μεταφόρτωση
ENVI/9/04722

Εισηγητής:
Pascal Canfin (Renew)

 Εξέταση της πρότασης ψηφίσματος

6. Πρώιμη μη διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 4 
στοιχείο δ) και το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού: αναβολή της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για την ομάδα ουσιών
4-(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλο)φαινόλη, αιθοξυλιωμένη όσον αφορά ειδικές
χρήσεις που συνδέονται με τη νόσο COVID-19
ENVI/9/04723

Εισηγητής:
Pascal Canfin (Renew)

 Εξέταση της πρότασης ψηφίσματος

* * *

Κοινή συζήτηση

7. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού
σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της
διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από
γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87751 × MON 87701 × MON 
87708 × MON 89788, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
ENVI/9/04683

2020/2891(RSP)

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

Επί της ουσίας:
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 Εξέταση της πρότασης ψηφίσματος

8. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού
σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της
διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από
γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς MON 87427 × MON 89034 ×
MIR162 × MON 87411 και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει
δύο ή τρία από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, MIR162 και MON 
87411, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
ENVI/9/04706

2020/2892(RSP)

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

Επί της ουσίας:
ENVI

 Εξέταση της πρότασης ψηφίσματος

9. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού
σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την ανανέωση
της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή
παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου
ENVI/9/04707

2020/2893(RSP)

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

Επί της ουσίας:
ENVI

 Εξέταση της πρότασης ψηφίσματος

10. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού
σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την ανανέωση
της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή
παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 88017 
(MON-88Ø17-3), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
ENVI/9/04708

2020/2894(RSP)

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

Επί της ουσίας:
ENVI

 Εξέταση της πρότασης ψηφίσματος

11. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού
σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την ανανέωση
της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή
παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 89034 
(MON-89Ø34-3), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
ENVI/9/04709

2020/2895(RSP)

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

Επί της ουσίας:
ENVI

 Εξέταση της πρότασης ψηφίσματος

* * *

*** Ώρα των ψηφοφοριών ***

Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας

Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 15.15 έως τις 17.15

Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία (είτε αυτοπροσώπως στην αίθουσα
συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως) θα ψηφίσουν μέσω της εφαρμογής
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iVote.

12. Η πολιτική συνοχής και οι περιφερειακές στρατηγικές για το περιβάλλον στην
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
ENVI/9/02936

2020/2074(INI)

Συντάκτρια γνωμοδότησης:
Susana Solís Pérez (Renew) PA – PE653.872v01-00

AM – PE657.316v01-00
Επί της ουσίας:

REGI Tonino Picula (S&D) PR – PE660.259v01-00

 Έγκριση των τροπολογιών
 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 17 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 11.00

13. Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα
ENVI/9/02705

2020/2613(RSP)

Συνεισηγητές:
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

Επί της ουσίας:
ENVI

 Έγκριση των τροπολογιών
 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 1 Ιουλίου 2020, ώρα 11.00

14. Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
ENVI/9/02400

2020/2532(RSP)

Συνεισηγητές:
Lídia Pereira (PPE)
Marek Paweł Balt (S&D)
Fredrick Federley (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Πέτρος Κόκκαλης (GUE/NGL)

RE – PE646.971v01-00
QO – PE646.970v01-00
AM – PE657.317v01-00

Επί της ουσίας:
ENVI

 Έγκριση των τροπολογιών
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 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 16 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 11.00

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών σχετικά με τις τροπολογίες επί του σχεδίου
γνωμοδότησης και επί των σχεδίων προτάσεων ψηφίσματος θα ανακοινωθούν εγγράφως.

Η τελική ψηφοφορία επί του σχεδίου γνωμοδότησης και επί των σχεδίων προτάσεων
ψηφίσματος θα διεξαχθεί την 1η Δεκεμβρίου.

*** Λήξη των ψηφοφοριών ***

* * *

1 Δεκεμβρίου 2020, από 9.00 έως 10.30

15. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας σχετικά με τις τροπολογίες επί
του σχεδίου γνωμοδότησης με θέμα «Πολιτική συνοχής και περιφερειακές
στρατηγικές για το περιβάλλον στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής»
και επί των σχεδίων προτάσεων ψηφίσματος με θέμα «Εφαρμογή της νομοθεσίας
της ΕΕ για τα ύδατα» και «Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή»

16. Παρουσίαση από την Επιτροπή των εκθέσεων με θέμα: την κατάσταση της
Ενεργειακής Ένωσης, την ποιότητα των καυσίμων, την αγορά άνθρακα και την
πρόοδο της δράσης για το κλίμα

* * *

*** Ώρα των ψηφοφοριών ***

Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας

Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 10.30 έως τις 12.00.

Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία (είτε αυτοπροσώπως στην αίθουσα
συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως) θα ψηφίσουν μέσω της εφαρμογής
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17. Θέσπιση προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE)
ENVI/9/04713
***I 2018/0209(COD) COM(2018)0385 – C8-0249/2018

Εισηγητής:
Fredrick Federley (Renew)

Επί της ουσίας:
ENVI

 Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων

18. Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (αναδιατύπωση)
ENVI/9/01277
***II 2017/0332(COD) 06230/3/2020 – C9-0354/2020

T8-0320/2019
T8-0397/2018

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

Επί της ουσίας:
ENVI

 Έγκριση του σχεδίου σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση

19. Πρώιμη μη διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 6 του
Κανονισμού: επίσημοι έλεγχοι στον συνοριακό σταθμό ελέγχου από τον οποίο τα
αγαθά εξέρχονται από την Ένωση και ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη
διαμετακόμιση και τη μεταφόρτωση
ENVI/9/04722

Εισηγητής:
Pascal Canfin (Renew)

 Έγκριση της πρότασης ψηφίσματος

20. Πρώιμη μη διατύπωση αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 4 
στοιχείο δ) και το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού: αναβολή της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για την ομάδα ουσιών
4-(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλο)φαινόλη, αιθοξυλιωμένη όσον αφορά ειδικές
χρήσεις που συνδέονται με τη νόσο COVID-19
ENVI/9/04723

Εισηγητής:
Pascal Canfin (Renew)

 Έγκριση της πρότασης ψηφίσματος

21. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού
σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της
διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από
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γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87751 × MON 87701 × MON 
87708 × MON 89788, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
ENVI/9/04683

2020/2891(RSP)

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

Επί της ουσίας:
ENVI

 Έγκριση της πρότασης ψηφίσματος

22. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού
σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της
διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από
γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς MON 87427 × MON 89034 ×
MIR162 × MON 87411 και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει
δύο ή τρία από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, MIR162 και MON 
87411, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
ENVI/9/04706

2020/2892(RSP)

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

Επί της ουσίας:
ENVI

 Έγκριση της πρότασης ψηφίσματος

23. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού
σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την ανανέωση
της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή
παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου
ENVI/9/04707

2020/2893(RSP)

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

Επί της ουσίας:
ENVI

 Έγκριση της πρότασης ψηφίσματος

24. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού
σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την ανανέωση
της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή
παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 88017 
(MON-88Ø17-3), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
ENVI/9/04708

2020/2894(RSP)

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

Επί της ουσίας:
ENVI

 Έγκριση της πρότασης ψηφίσματος

25. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού
σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την ανανέωση
της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή
παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 89034 
(MON-89Ø34-3), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
ENVI/9/04709

2020/2895(RSP)

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

Επί της ουσίας:
ENVI

 Έγκριση της πρότασης ψηφίσματος

26. Η πολιτική συνοχής και οι περιφερειακές στρατηγικές για το περιβάλλον στην
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
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ENVI/9/02936
2020/2074(INI)

Συντάκτρια γνωμοδότησης:
Susana Solís Pérez (Renew) PA – PE653.872v01-00

AM – PE657.316v01-00
Επί της ουσίας:

REGI Tonino Picula (S&D) PR – PE660.259v01-00

 Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 17 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 11.00

27. Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα
ENVI/9/02705

2020/2613(RSP)

Συνεισηγητές:
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

Επί της ουσίας:
ENVI

 Έγκριση της πρότασης ψηφίσματος
 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 1 Ιουλίου 2020, ώρα 11.00

28. Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
ENVI/9/02400

2020/2532(RSP)

Συνεισηγητές:
Lídia Pereira (PPE)
Marek Paweł Balt (S&D)
Fredrick Federley (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Πέτρος Κόκκαλης (GUE/NGL)

RE – PE646.971v01-00
QO – PE646.970v01-00
AM – PE657.317v01-00

Επί της ουσίας:
ENVI

 Έγκριση της πρότασης ψηφίσματος
 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 16 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 11.00

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών θα ανακοινωθούν εγγράφως.
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*** Λήξη των ψηφοφοριών ***

29. Διάφορα

30. Προσεχείς συνεδριάσεις
 10 Δεκεμβρίου 2020 (Βρυξέλλες)
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