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Parlamentul European

2019-2024

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

ENVI(2020)1130_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 30 noiembrie 2020, 13.45 - 15.15

Marți, 1 decembrie 2020, 9.00 - 10.30

Bruxelles

Sala: József Antall (2Q2)

30 noiembrie 2020, 13.45 - 15.15

și cu participarea de la distanță a membrilor comisiei ENVI

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Comunicări ale președinției privind recomandările coordonatorilor din 19 
noiembrie 2020

4. Informare privind negocierile interinstituționale în curs
ENVI/9/04519

* Instituirea unui program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 
2021-2027 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 282/2014 („programul «UE 
pentru sănătate»”)
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5. Exprimarea timpurie a lipsei de obiecțiuni în temeiul articolului 111 alineatul 
(6): controalele oficiale la punctul de inspecție la frontieră prin care bunurile 
părăsesc Uniunea și anumite dispoziții privind tranzitul și transbordarea
ENVI/9/04722

Raportor:
Pascal Canfin (Renew)

 Examinarea propunerii de rezoluție

6. Exprimare timpurie a lipsei de obiecțiuni în temeiul articolului 112 alineatul (4) 
litera (d) și al articolului 111 alineatul (6): amânarea celei mai recente date de 
aplicare stabilite pentru grupul de substanțe 4-(1,1,3,3-tetrametil(butil)fenol 
etoxilat pentru anumite utilizări legate de pandemia de COVID-19
ENVI/9/04723

Raportor:
Pascal Canfin (Renew)

 Examinarea propunerii de rezoluție

* * *

Discuție în comun

7. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 
produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic 
MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
ENVI/9/04683

2020/2891(RSP)

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

Comisie competentă:
ENVI

 Examinarea propunerii de rezoluție

8. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 
produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat 
genetic MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 și din porumb 
modificat genetic obținut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele 
MON 87427, MON 89034, MIR162 și MON 87411 în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
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ENVI/9/04706
2020/2892(RSP)

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

Comisie competentă:
ENVI

 Examinarea propunerii de rezoluție

9. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei de reînnoire a autorizației de introducere 
pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb 
modificat genetic MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
ENVI/9/04707

2020/2893(RSP)

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

Comisie competentă:
ENVI

 Examinarea propunerii de rezoluție

10. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru 
introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din 
porumb modificat genetic MON 88017 (MON-88Ø17-3) în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
ENVI/9/04708

2020/2894(RSP)

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

Comisie competentă:
ENVI

 Examinarea propunerii de rezoluție



PE661.822v01-00 4/10 OJ\1219152RO.rtf

RO

11. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru 
introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din 
porumb modificat genetic MON 89034 (MON-89Ø34-3) în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
ENVI/9/04709

2020/2895(RSP)

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

Comisie competentă:
ENVI

 Examinarea propunerii de rezoluție

* * *

*** Votare ***

Deschiderea procedurii de votare de la distanță

Sesiunea de votare va începe la ora 15.15 și se va încheia la ora 17.15.

Toți membrii care participă la vot (fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie 
participând de la distanță) vor vota prin aplicația iVote.

12. Politica de coeziune și strategiile de mediu de la nivel regional în lupta împotriva 
schimbărilor climatice
ENVI/9/02936

2020/2074(INI)

Raportoare pentru aviz:
Susana Solís Pérez (Renew) PA – PE653.872v01-00

AM – PE657.316v01-00
Comisie competentă:

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

 Adoptarea amendamentelor
 Termen de depunere a amendamentelor: 17 septembrie 2020, 11.00

13. Punerea în aplicarea a legislației UE în domeniul hidrologic
ENVI/9/02705

2020/2613(RSP)

Coraportori:
Christophe Hansen (PPE)
Sara Cerdas (S&D)

RE – PE652.391v01-00
QO – PE652.389v01-00
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Nicolae Ștefănuță (Renew)
Marco Dreosto (ID)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Malin Björk (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

QO – PE652.390v01-00
AM – PE655.641v03-00

Comisie competentă:
ENVI

 Adoptarea amendamentelor
 Termen de depunere a amendamentelor: 1 iulie 2020, 11.00

14. O strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice
ENVI/9/02400

2020/2532(RSP)

Coraportori:
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

Comisie competentă:
ENVI

 Adoptarea amendamentelor
 Termen de depunere a amendamentelor: 16 septembrie 2020, 11.00

Rezultatele voturilor privind amendamentele la proiectul de aviz și la proiectele de 
propuneri de rezoluție vor fi anunțate în scris.

Votul final privind proiectul de aviz și proiectele de propuneri de rezoluție va avea loc la 1 
decembrie.

*** Sfârșitul votării ***

* * *

1 decembrie 2020, 9.00 - 10.30

15. Anunțarea rezultatelor votului asupra amendamentelor la proiectul de aviz 
referitor la „Politica de coeziune și strategiile de mediu de la nivel regional în 
lupta împotriva schimbărilor climatice” și asupra proiectelor de propuneri de 
rezoluție referitoare la „Punerea în aplicarea a legislației UE în domeniul 
hidrologic” și la „O strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice”

16. Prezentarea de către Comisia Europeană a rapoartelor privind: starea uniunii 
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energetice, calitatea carburanților, piața carbonului și progresele privind 
acțiunile climatice

* * *

*** Votare ***

Deschiderea procedurii de votare de la distanță

Sesiunea de votare va începe la ora 10.30 și se va încheia la ora 12.00.

Toți membrii care participă la vot (fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie 
participând de la distanță) vor vota prin aplicația iVote.

17. Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE)
ENVI/9/04713
***I 2018/0209(COD) COM(2018)0385 – C8-0249/2018

Raportor:
Fredrick Federley (Renew)

Comisie competentă:
ENVI

 Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

18. Calitatea apei destinate consumului uman (reformare)
ENVI/9/01277
***II 2017/0332(COD) 06230/3/2020 – C9-0354/2020

T8-0320/2019
T8-0397/2018

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

Comisie competentă:
ENVI

 Adoptarea proiectului de recomandare pentru a doua lectură

19. Exprimarea timpurie a lipsei de obiecțiuni în temeiul articolului 111 alineatul 
(6): controalele oficiale la punctul de inspecție la frontieră prin care bunurile 
părăsesc Uniunea și anumite dispoziții privind tranzitul și transbordarea
ENVI/9/04722

Raportor:
Pascal Canfin (Renew)

 Adoptarea propunerii de rezoluție

20. Exprimare timpurie a lipsei de obiecțiuni în temeiul articolului 112 alineatul (4) 
litera (d) și al articolului 111 alineatul (6): amânarea celei mai recente date de 
aplicare stabilite pentru grupul de substanțe 4-(1,1,3,3-tetrametil(butil)fenol 
etoxilat pentru anumite utilizări legate de pandemia de COVID-19
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ENVI/9/04723

Raportor:
Pascal Canfin (Renew)

 Adoptarea propunerii de rezoluție

21. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 
produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic 
MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
ENVI/9/04683

2020/2891(RSP)

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

Comisie competentă:
ENVI

 Adoptarea propunerii de rezoluție

22. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 
produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat 
genetic MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 și din porumb 
modificat genetic obținut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele 
MON 87427, MON 89034, MIR162 și MON 87411 în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
ENVI/9/04706

2020/2892(RSP)

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

Comisie competentă:
ENVI

 Adoptarea propunerii de rezoluție

23. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei de reînnoire a autorizației de introducere 
pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb 
modificat genetic MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
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1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
ENVI/9/04707

2020/2893(RSP)

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

Comisie competentă:
ENVI

 Adoptarea propunerii de rezoluție

24. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru 
introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din 
porumb modificat genetic MON 88017 (MON-88Ø17-3) în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
ENVI/9/04708

2020/2894(RSP)

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

Comisie competentă:
ENVI

 Adoptarea propunerii de rezoluție

25. Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru 
introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din 
porumb modificat genetic MON 89034 (MON-89Ø34-3) în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
ENVI/9/04709

2020/2895(RSP)

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

Comisie competentă:
ENVI
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 Adoptarea propunerii de rezoluție

26. Politica de coeziune și strategiile de mediu de la nivel regional în lupta împotriva 
schimbărilor climatice
ENVI/9/02936

2020/2074(INI)

Raportoare pentru aviz:
Susana Solís Pérez (Renew) PA – PE653.872v01-00

AM – PE657.316v01-00
Comisie competentă:

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

 Adoptarea proiectului de aviz
 Termen de depunere a amendamentelor: 17 septembrie 2020, 11.00

27. Punerea în aplicarea a legislației UE în domeniul hidrologic
ENVI/9/02705

2020/2613(RSP)

Coraportori:
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

Comisie competentă:
ENVI

 Adoptarea propunerii de rezoluție
 Termen de depunere a amendamentelor: 1 iulie 2020, 11.00

28. O strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice
ENVI/9/02400

2020/2532(RSP)

Coraportori:
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

Comisie competentă:
ENVI

 Adoptarea propunerii de rezoluție
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 Termen de depunere a amendamentelor: 16 septembrie 2020, 11.00

Rezultatele voturilor vor fi anunțate în scris.

*** Sfârșitul votării ***

29. Chestiuni diverse

30. Reuniuni următoare
 10 decembrie 2020 (Bruxelles)
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