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Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ENVI(2021)0114_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021, από 9.00 έως 12.00
Βρυξέλλες, Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (3C050)
Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021, από 13.15 έως 15.45
Βρυξέλλες, Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (3C050)
Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021, από 16.45 έως 18.15
Βρυξέλλες, Αίθουσα: József Antall (6Q2)


Και με εξ αποστάσεως συμμετοχή μελών της ENVI
14 Ιανουαρίου 2021, από 9.00 έως 11.15

1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου

Δημόσια ακρόαση
3.	Δημόσια ακρόαση με θέμα «Αντιμετώπιση της έκτης μαζικής εξαφάνισης και αυξανόμενος κίνδυνος πανδημιών: ποιος είναι ο ρόλος της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030;»
ENVI/9/05040
	Βλέπε χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης
14 Ιανουαρίου 2021, από 11.15 έως 12.00

4.	Γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030
ENVI/9/04390
***I	2020/0300(COD)	COM(2020)0652 – C9-0329/2020

Εισηγήτρια:

Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

Επί της ουσίας:

ENVI


Γνωμοδοτήσεις:

BUDG
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


ITRE
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


TRAN
Rovana Plumb (S&D)


AGRI
Pär Holmgren (Verts/ALE)


PECH


 
	Παρουσίαση της πρότασης της Επιτροπής από την Επιτροπή

* * *
14 Ιανουαρίου 2021, από 13.15 έως 15.45

5.	Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά είδη φυτών που περιέχουν παράγωγα του υδροξυανθρακενίου
ENVI/9/04780
	2020/2901(RPS)	D067676/03

Επί της ουσίας:

ENVI


 
	Ανταλλαγή απόψεων
6.	Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 – Επαναφορά της φύσης στη ζωή μας
ENVI/9/04839
	2020/2273(INI)	

Εισηγητής:

César Luena (S&D)
PR – PE662.048v01-00
Επί της ουσίας:

ENVI*


Γνωμοδοτήσεις:

AFET
Bettina Vollath (S&D)


DEVE



INTA*
Saskia Bricmont (Verts/ALE)


AGRI*
Isabel Carvalhais (S&D)
PA – PE662.105v01-00

PECH
Gabriel Mato (PPE)
PA – PE657.275v01-00
 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 22 Ιανουαρίου 2021, ώρα 11.00
7.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σχετικά με την έκθεση του 2020 για την ποιότητα του αέρα στην ΕΕ

* * *
14 Ιανουαρίου 2021, από 16.45 έως 18.15

8.	Σύναψη της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου
ENVI/9/05057
	Ανταλλαγή απόψεων επί του σχεδίου συμφωνίας

* * *

*** Ώρα των ψηφοφοριών ***

*** Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας:

Η ψηφοφορία θα ανοίξει εγγράφως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου στις 09:30 και θα κλείσει στις 10:30 πμ., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία θα ψηφίσουν μέσω της εφαρμογής iVote.
9.	Θέσπιση προγράμματος για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας κατά την περίοδο 2021-2027 και κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2014 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)]
ENVI/9/03163
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Εισηγητής:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
AM – PE655.706v01-00
AM – PE653.822v01-00
Επί της ουσίας:

ENVI


Γνωμοδοτήσεις:

BUDG
Nicolae Ștefănuță (Renew)
AD – PE653.947v02-00
AM – PE655.678v01-00

EMPL
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


ITRE
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


IMCO
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

Θέσεις υπό μορφή τροπολογιών:

FEMM
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
AD – PE657.308v01-00
 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 13 Ιουλίου 2020, ώρα 11.00
10.	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:

Nils Torvalds (Renew)

Επί της ουσίας:

ENVI


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών θα ανακοινωθούν εγγράφως.

*** Λήξη των ψηφοφοριών ***
11.	Διάφορα
12.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	25-26 Ιανουαρίου 2021 (Βρυξέλλες)

