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Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

ENVI(2020)1130_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 30 november 2020, 13.45 - 15.15 uur
Dinsdag 1 december 2020, 9.00 - 10.30 uur
Brussel
Zaal: József Antall (2Q2)
30 november 2020, 13.45 - 15.15 uur


Met deelname op afstand van leden van ENVI
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren van 19 november 2020
4.	Nabespreking over de lopende interinstitutionele onderhandelingen
ENVI/9/04519
* Vaststelling van een actieprogramma van de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014 (“EU4Health-programma”)
5.	Vroegtijdige verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 111, lid 6, van het Reglement: officiële controles aan de grenscontrolepost waar goederen de Unie verlaten en bepaalde bepalingen inzake doorvoer en overlading
ENVI/9/04722

Rapporteur:

Pascal Canfin (Renew)

 
	Behandeling ontwerpresolutie
6.	Vroegtijdige verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 112, lid 4, onder d), en artikel 111, lid 6, van het Reglement: Uitstel van de uiterste aanvraagdatum voor de stofgroep 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, geëthoxyleerd met betrekking tot specifieke vormen van gebruik in verband met COVID-19
ENVI/9/04723

Rapporteur:

Pascal Canfin (Renew)

 
	Behandeling ontwerpresolutie

* * *

Gezamenlijke behandeling
7.	Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad
ENVI/9/04683
	2020/2891(RSP)	

Corapporteurs:

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

Bevoegd:

ENVI


 
	Behandeling ontwerpresolutie
8.	Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 en genetisch gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee of drie van de transformatiestappen MON 87427, MON 89034, MIR162 en MON 87411 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad
ENVI/9/04706
	2020/2892(RSP)	

Corapporteurs:

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

Bevoegd:

ENVI


 
	Behandeling ontwerpresolutie
9.	Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad
ENVI/9/04707
	2020/2893(RSP)	

Corapporteurs:

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

Bevoegd:

ENVI


 
	Behandeling ontwerpresolutie
10.	Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 88017 (MON-88Ø17-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad
ENVI/9/04708
	2020/2894(RSP)	

Corapporteurs:

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

Bevoegd:

ENVI


 
	Behandeling ontwerpresolutie
11.	Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 89034 (MON-89Ø34-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad
ENVI/9/04709
	2020/2895(RSP)	

Corapporteurs:

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

Bevoegd:

ENVI


 
	Behandeling ontwerpresolutie

* * *

*** Stemming ***

Opening van de stemming op afstand

De stemming wordt om 15.15 uur geopend en om 17.15 uur gesloten.

Alle leden die deelnemen aan de stemming (ofwel in de vergaderzaal van de commissie, ofwel op afstand), stemmen met behulp van de iVote-app.
12.	Cohesiebeleid en regionale milieustrategieën in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering
ENVI/9/02936
	2020/2074(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

REGI
Tonino Picula (S&D)
PR – PE660.259v01-00
 
	Goedkeuring amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 17 september 2020, 11.00 uur
13.	Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving
ENVI/9/02705
	2020/2613(RSP)	

Corapporteurs:

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
Bevoegd:

ENVI


 
	Goedkeuring amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 1 juli 2020, 11.00 uur
14.	EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering
ENVI/9/02400
	2020/2532(RSP)	

Corapporteurs:

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
Bevoegd:

ENVI


 
	Goedkeuring amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 16 september 2020, 11.00 uur

De uitslag van de stemming over de amendementen op het ontwerpadvies en op de ontwerpresoluties wordt schriftelijk meegedeeld.

De eindstemming over het ontwerpadvies en over de ontwerpresoluties vindt plaats op 1 december.

*** Einde stemming ***

* * *
1 december 2020, 9.00 - 10.30 uur

15.	Bekendmaking van de uitslag van de stemming over de amendementen op het ontwerpadvies inzake het cohesiebeleid en regionale milieustrategieën in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering, en op de ontwerpresoluties over de tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving en over de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering
16.	Presentatie door de Commissie van de volgende verslagen: stand van zaken van de energie-unie, brandstofkwaliteit, koolstofmarkt en voortgang van de klimaatactie

* * *

*** Stemming ***

Opening van de stemming op afstand

De stemming wordt om 10.30 uur geopend en om 12.00 uur gesloten.

Alle leden die deelnemen aan de stemming (ofwel in de vergaderzaal van de commissie, ofwel op afstand), stemmen met behulp van de iVote-app.
17.	Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE)
ENVI/9/04713
***I	2018/0209(COD)	COM(2018)0385 – C8-0249/2018

Rapporteur:

Fredrick Federley (Renew)

Bevoegd:

ENVI


 
	Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen
18.	Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking)
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
Bevoegd:

ENVI


 
	Goedkeuring ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing
19.	Vroegtijdige verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 111, lid 6, van het Reglement: officiële controles aan de grenscontrolepost waar goederen de Unie verlaten en bepaalde bepalingen inzake doorvoer en overlading
ENVI/9/04722

Rapporteur:

Pascal Canfin (Renew)

 
	Goedkeuring ontwerpresolutie
20.	Vroegtijdige verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 112, lid 4, onder d), en artikel 111, lid 6, van het Reglement: Uitstel van de uiterste aanvraagdatum voor de stofgroep 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, geëthoxyleerd met betrekking tot specifieke vormen van gebruik in verband met COVID-19
ENVI/9/04723

Rapporteur:

Pascal Canfin (Renew)

 
	Goedkeuring ontwerpresolutie
21.	Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad
ENVI/9/04683
	2020/2891(RSP)	

Corapporteurs:

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

Bevoegd:

ENVI


 
	Goedkeuring ontwerpresolutie
22.	Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 en genetisch gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee of drie van de transformatiestappen MON 87427, MON 89034, MIR162 en MON 87411 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad
ENVI/9/04706
	2020/2892(RSP)	

Corapporteurs:

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

Bevoegd:

ENVI


 
	Goedkeuring ontwerpresolutie
23.	Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad
ENVI/9/04707
	2020/2893(RSP)	

Corapporteurs:

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

Bevoegd:

ENVI


 
	Goedkeuring ontwerpresolutie
24.	Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 88017 (MON-88Ø17-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad
ENVI/9/04708
	2020/2894(RSP)	

Corapporteurs:

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

Bevoegd:

ENVI


 
	Goedkeuring ontwerpresolutie
25.	Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, van het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 89034 (MON-89Ø34-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad
ENVI/9/04709
	2020/2895(RSP)	

Corapporteurs:

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

Bevoegd:

ENVI


 
	Goedkeuring ontwerpresolutie
26.	Cohesiebeleid en regionale milieustrategieën in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering
ENVI/9/02936
	2020/2074(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

REGI
Tonino Picula (S&D)
PR – PE660.259v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 17 september 2020, 11.00 uur
27.	Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving
ENVI/9/02705
	2020/2613(RSP)	

Corapporteurs:

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
Bevoegd:

ENVI


 
	Goedkeuring ontwerpresolutie
Termijn voor de indiening van amendementen: 1 juli 2020, 11.00 uur
28.	EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering
ENVI/9/02400
	2020/2532(RSP)	

Corapporteurs:

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
Bevoegd:

ENVI


 
	Goedkeuring ontwerpresolutie
Termijn voor de indiening van amendementen: 16 september 2020, 11.00 uur

De uitslag van de stemming wordt schriftelijk meegedeeld.

*** Einde stemming ***
29.	Rondvraag
30.	Volgende vergaderingen
	10 december 2020 (Brussel)

