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Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

ENVI(2020)1130_1
ABBOZZ TA' AĠENDA
Laqgħa
It-Tnejn 30 ta' Novembru 2020, 13.45 – 15.15
It-Tlieta 1 ta' Diċembru 2020, 9.00 – 10.30
Brussell
Sala: József Antall (2Q2)
It-30 ta' Novembru 2020, 13.45 – 15.15
U bil-parteċipazzjoni remota ta' Membri tal-Kumitat ENVI
1.	Adozzjoni tal-aġenda
2.	Avviżi tal-President
3.	Avviżi tal-President rigward ir-rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi tad-19 ta' Novembru 2020
4.	Rendikont dwar in-negozjati interistituzzjonali li għaddejjin
ENVI/9/04519
* L-istabbiliment ta' Programm ta' azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa għall-perjodu 2021-2027 u tħassir tar-Regolament (UE) Nru 282/2014 ("il-Programm l-UE għas-Saħħa")
5.	Nonoġġezzjoni bikrija skont l-Artikolu 111(6): kontrolli uffiċjali fil-post ta' kontroll fuq il-fruntiera fejn l-oġġetti jitilqu mill-Unjoni u ċerti dispożizzjonijiet dwar it-tranżitu u t-trasbord
ENVI/9/04722

Rapporteur:

Pascal Canfin (Renew)

 
	Eżami tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni
6.	Nonoġġezzjoni bikrija skont l-Artikolu 112(4)(d) u l-Artikolu 111(6): posponiment tal-aħħar data ta' applikazzjoni stabbilita għall-grupp ta' sustanzi 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil) fenol, etossilati fir-rigward ta' użi speċifiċi marbuta mal-COVID-19
ENVI/9/04723

Rapporteur:

Pascal Canfin (Renew)

 
	Eżami tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni
* * *
Diskussjoni konġunta
7.	Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2) u (3) dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom il-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, li jikkonsistu minnha jew li huma prodotti minnha, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
ENVI/9/04683
	2020/2891(RSP)	

Korapporteurs:

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

Responsabbli:

ENVI


 
	Eżami tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni
8.	Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2) u (3) dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom il-qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 u l-qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina tnejn jew tlieta mill-eventi uniċi MON 87427, MON 89034, MIR162 u MON 87411, li jikkonsistu minnhom jew li huma prodotti minnhom, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
ENVI/9/04706
	2020/2892(RSP)	

Korapporteurs:

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

Responsabbli:

ENVI


 
	Eżami tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni
9.	Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2) u (3) dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni li ġġedded l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom il-qamħirrum ġenetikament modifikat MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), li jikkonsistu minnu jew li huma prodotti minnu, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
ENVI/9/04707
	2020/2893(RSP)	

Korapporteurs:

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

Responsabbli:

ENVI


 
	Eżami tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni
10.	Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2) u (3) dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni li ġġedded l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom il-qamħirrum ġenetikament modifikat MON 88017 (MON-88Ø17-3), li jikkonsistu minnu jew li huma prodotti minnu, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
ENVI/9/04708
	2020/2894(RSP)	

Korapporteurs:

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

Responsabbli:

ENVI


 
	Eżami tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni
11.	Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2) u (3) dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni li ġġedded l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom il-qamħirrum ġenetikament modifikat MON 89034 (MON-89Ø34-3), li jikkonsistu minnu jew li huma prodotti minnu, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
ENVI/9/04709
	2020/2895(RSP)	

Korapporteurs:

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

Responsabbli:

ENVI


 
	Eżami tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni
* * *
*** Ħin għall-votazzjoni ***
Ftuħ tal-proċedura ta' votazzjoni remota
Il-votazzjoni tiftaħ fit-15.15 u tagħlaq fil-17.15.
Il-Membri kollha li jieħdu sehem fil-votazzjoni (preżenti fis-sala tal-laqgħat tal-kumitat jew permezz tal-parteċipazzjoni remota) jivvutaw permezz tal-applikazzjoni iVote
12.	Il-politika ta' koeżjoni u l-istrateġiji ambjentali reġjonali fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima
ENVI/9/02936
	2020/2074(INI)	

Rapporteur għal opinjoni:

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

REGI
Tonino Picula (S&D)
PR – PE660.259v01-00
 
	Adozzjoni tal-emendi
Skadenza għat-tressiq tal-emendi: is-17 ta' Settembru 2020, 11.00
13.	Implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma
ENVI/9/02705
	2020/2613(RSP)	

Korapporteurs:

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
Responsabbli:

ENVI


 
	Adozzjoni tal-emendi
Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-1 ta' Lulju 2020, 11.00
14.	Strateġija tal-UE dwar l-adattament għat-tibdil fil-klima
ENVI/9/02400
	2020/2532(RSP)	

Korapporteurs:

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
Responsabbli:

ENVI


 
	Adozzjoni tal-emendi
Skadenza għat-tressiq tal-emendi: is-16 ta' Settembru 2020, 11.00
Ir-riżultati tal-votazzjonijiet dwar l-emendi għall-abbozz ta' opinjoni u għall-abbozz ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni se jitħabbru bil-miktub
il-votazzjoni finali dwar l-abbozz ta’ opinjoni u dwar l-abbozz ta’ mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ser issir fl-1 ta' Diċembru.
*** Għeluq tal-votazzjoni ***
* * *
L-1 ta' Diċembru 2020, 9.00 – 10.30
15.	Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni dwar l-emendi għall-abbozz ta’ opinjoni dwar "Il-Politika ta’ Koeżjoni u l-istrateġiji reġjonali għall-ambjent fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima" u l-abbozz ta’ mozzjonijiet għal riżoluzzjoni dwar "L-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni tal-UE dwar l-ilma" u dwar "Strateġija tal-UE dwar l-adattament għat-tibdil fil-klima"
16.	Preżentazzjoni mill-Kummissjoni tar-rapporti dwar: L-istat tal-Unjoni tal-Enerġija, il-Kwalità tal-Fjuwil, is-Suq tal-Karbonju u l-Progress dwar l-Azzjoni Klimatika
* * *
*** Ħin għall-votazzjoni ***
Ftuħ tal-proċedura ta' votazzjoni remota
Il-votazzjoni tiftaħ fl-10.30 u tagħlaq f'12.00
Il-Membri kollha li jieħdu sehem fil-votazzjoni (preżenti fis-sala tal-laqgħat tal-kumitat jew permezz ta' parteċipazzjoni remota) jivvutaw permezz tal-applikazzjoni iVote.
17.	L-istabbiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE)
ENVI/9/04713
***I	2018/0209(COD)	COM(2018)0385 – C8-0249/2018

Rapporteur:

Fredrick Federley (Renew)

Responsabbli:

ENVI


 
	Votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali
18.	Il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (riformulazzjoni)
ENVI/9/01277
***II	2017/0332(COD)	06230/3/2020 – C9-0354/2020
		T8-0320/2019
		T8-0397/2018

Rapporteur:

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

ENVI


 
	Adozzjoni tal-abbozz ta' rakkomandazzjoni għat-tieni qari
19.	Nonoġġezzjoni bikrija skont l-Artikolu 111(6): kontrolli uffiċjali fil-post ta' kontroll fuq il-fruntiera fejn l-oġġetti jitilqu mill-Unjoni u ċerti dispożizzjonijiet dwar it-tranżitu u t-trasbord
ENVI/9/04722

Rapporteur:

Pascal Canfin (Renew)

 
	Adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni
20.	Nonoġġezzjoni bikrija skont l-Artikolu 112(4)(d) u l-Artikolu 111(6): posponiment tal-aħħar data ta' applikazzjoni stabbilita għall-grupp ta' sustanzi 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil) fenol, etossilati fir-rigward ta' użi speċifiċi marbuta mal-COVID-19
ENVI/9/04723

Rapporteur:

Pascal Canfin (Renew)

 
	Adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni
21.	Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2) u (3) dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom il-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, li jikkonsistu minnha jew li huma prodotti minnha, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
ENVI/9/04683
	2020/2891(RSP)	

Korapporteurs:

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

Responsabbli:

ENVI


 
	Adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni
22.	Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2) u (3) dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom il-qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 u l-qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina tnejn jew tlieta mill-eventi uniċi MON 87427, MON 89034, MIR162 u MON 87411, li jikkonsistu minnhom jew li huma prodotti minnhom, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
ENVI/9/04706
	2020/2892(RSP)	

Korapporteurs:

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

Responsabbli:

ENVI


 
	Adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni
23.	Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2) u (3) dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni li ġġedded l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom il-qamħirrum ġenetikament modifikat MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), li jikkonsistu minnu jew li huma prodotti minnu, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
ENVI/9/04707
	2020/2893(RSP)	

Korapporteurs:

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

Responsabbli:

ENVI


 
	Adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni
24.	Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2) u (3) dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni li ġġedded l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom il-qamħirrum ġenetikament modifikat MON 88017 (MON-88Ø17-3), li jikkonsistu minnu jew li huma prodotti minnu, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
ENVI/9/04708
	2020/2894(RSP)	

Korapporteurs:

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

Responsabbli:

ENVI


 
	Adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni
25.	Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2) u (3) dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni li ġġedded l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom il-qamħirrum ġenetikament modifikat MON 89034 (MON-89Ø34-3), li jikkonsistu minnu jew li huma prodotti minnu, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
ENVI/9/04709
	2020/2895(RSP)	

Korapporteurs:

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

Responsabbli:

ENVI


 
	Adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni
26.	Il-politika ta' koeżjoni u l-istrateġiji ambjentali reġjonali fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima
ENVI/9/02936
	2020/2074(INI)	

Rapporteur għal opinjoni:

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

REGI
Tonino Picula (S&D)
PR – PE660.259v01-00
 
	Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni
Skadenza għat-tressiq tal-emendi: is-17 ta' Settembru 2020, 11.00
27.	Implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma
ENVI/9/02705
	2020/2613(RSP)	

Korapporteurs:

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
Responsabbli:

ENVI


 
	Adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni
Skadenza għat-tressiq tal-emendi: l-1 ta' Lulju 2020, 11.00
28.	Strateġija tal-UE dwar l-adattament għat-tibdil fil-klima
ENVI/9/02400
	2020/2532(RSP)	

Korapporteurs:

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
Responsabbli:

ENVI


 
	Adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni
Skadenza għat-tressiq tal-emendi: is-16 ta' Settembru 2020, 11.00
Ir-riżultati tal-votazzjonijiet se jitħabbru bil-miktub.
*** Għeluq tal-votazzjoni ***
29.	Kwistjonijiet varji
30.	Laqgħat li jmiss
	l-10 ta' Diċembru 2020 (Brussell)

