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Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ENVI(2020)1210_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Torsdag den 10. december 2020 kl. 13.45-15.45
Bruxelles, mødelokale: Paul-Henri Spaak (3C050)
Fredag den 11. december 2020 kl. 9.00-11.00
Bruxelles, mødelokale: József Antall (6Q2)
Den 10. december 2020 kl. 13.45-15.45


og med fjerndeltagelse af ENVI-medlemmer
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
3.	Meddelelser fra formanden om koordinatorernes henstillinger af 25. 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")
*Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer 
*Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov")
5.	Drøftelse med Emer Cooke, administrerende direktør for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), om status med hensyn til vurdering og godkendelse af vacciner mod covid-19

Forhandling under ét
6.	Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c) om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for aclonifen, boscalid, komælk, ferripyrophosphat, L-cystein, lambda-cyhalotrin, maleinhydrazid, mefentrifluconazol, natrium-5-nitroguaiacolat, natrium-o-nitrophenolat, natrium-p-nitrophenolat og triclopyr i eller på visse produkter

ENVI/9/04786
	Forhandling i udvalg
Ordfører: Joëlle Mélin
7.	Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c) om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for carbontetrachlorid, chlorothalonil, chlorpropham, dimethoat, ethoprophos, fenamidon, methiocarb, omethoat, propiconazol og pymetrozin i eller på visse produkter
ENVI/9/04793
	Forhandling i udvalg
Ordfører: Joëlle Mélin
8.	Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c) om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for fluxapyroxad, hymexazol, metamitron, penflufen og spirotetramat i eller på visse produkter
ENVI/9/04792
	Forhandling i udvalg
Ordfører: Joëlle Mélin
9.	Drøftelse med Inger Andersen, administrerende direktør for De Forenede Nationers Miljøprogram (UNEP), bl.a. om UNEP's rapport om emissionskløften

* * *

*** Afstemning ***

Åbning af fjernafstemning

Afstemningen åbnes kl. 15.45 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.
10.	Klimaændringernes indvirkning på menneskerettighederne og miljøforkæmperes rolle i denne sag
ENVI/9/03508
	2020/2134(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Simona Baldassarre (ID)
PA – PE655.977v01-00
AM – PE658.777v03-00
Kor.udv.:

AFET
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00
Udtalelser:

DEVE
Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL)
PA – PE657.246v01-00
AM – PE659.018v01-00

ENVI



LIBE
Lena Düpont (PPE)
AD – PE658.863v02-00
AM – PE660.268v01-00
 
	Vedtagelse af ændringsforslag
Frist for ændringsforslag: den 30. september 2020 kl. 11.00
11.	Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c) om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for aclonifen, boscalid, komælk, ferripyrophosphat, L-cystein, lambda-cyhalotrin, maleinhydrazid, mefentrifluconazol, natrium-5-nitroguaiacolat, natrium-o-nitrophenolat, natrium-p-nitrophenolat og triclopyr i eller på visse produkter

ENVI/9/04786
	Vedtagelse af forslag til beslutning
Ordfører: Joëlle Mélin
12.	Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c) om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for fluxapyroxad, hymexazol, metamitron, penflufen og spirotetramat i eller på visse produkter
ENVI/9/04792
	Vedtagelse af forslag til beslutning
Ordfører: Joëlle Mélin
13.	Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c) om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for carbontetrachlorid, chlorothalonil, chlorpropham, dimethoat, ethoprophos, fenamidon, methiocarb, omethoat, propiconazol og pymetrozin i eller på visse produkter
ENVI/9/04793
	Vedtagelse af forslag til beslutning
Ordfører: Joëlle Mélin

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

*** Afstemning afsluttet ***
Den 11. december 2020 kl. 9.00-11.00

14.	Forelæggelse ved Sinkevičius, medlem af Kommissionen, af Kommissionens forslag om bæredygtighedskravet til batterier i EU
15.	Opdatering fra UK-Taskforcen om det fremtidige forhold til Det Forenede Kongerige (bekræftes senere)

* * *

*** Afstemning ***

Åbning af fjernafstemning

Afstemningen åbnes skriftligt tirsdag den 15. december kl. 10.30 og afsluttes kl. 12.30. Den vil blive igangsat pr. e-mail.
16.	Klimaændringernes indvirkning på menneskerettighederne og miljøforkæmperes rolle i denne sag
ENVI/9/03508
	2020/2134(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Simona Baldassarre (ID)
PA – PE655.977v01-00
AM – PE658.777v03-00
Kor.udv.:

AFET
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 30. september 2020 kl. 11.00
17.	Godkendelse af ændringer af overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer (Bonnoverenskomsten)
vedrørende udvidelsen af dens materielle og geografiske anvendelsesområde
ENVI/9/04031
***	2020/0205(NLE)	11487/2020 – C9-0351/2020

Ordfører:

Pascal Canfin (Renew)
PR – PE660.078v01-00
Kor.udv.:

ENVI


Udtalelser:

TRAN
Afgørelse: ingen udtalelse

 
	Vedtagelse af udkast til henstilling (godkendelse)
Frist for ændringsforslag: den 11. december 2020 kl. 11.00

Resultatet af afstemningerne vil blive meddelt skriftligt.

*** Afstemning afsluttet ***

* * *
18.	Diverse sager
19.	Næste møder
Den 7. januar 2021 kl. 14.45-15.45 (fælles møde med CONT) (Bruxelles)
Den 14. januar 2021 (Bruxelles)

