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Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ENVI(2021)0415_2
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Torsdag den 15. april 2021 kl. 9.00-12.00 og 12.00-13.45 og 13.45-15.45 og 16.15-18.15
Fredag den 16. april 2021 kl. 10.00-11.00
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (4Q2)
og med fjerndeltagelse af ENVI-medlemmer
Den 15. april 2021 kl. 9.00-12.00
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
3.	Tilbagemelding om igangværende interinstitutionelle forhandlinger
ENVI/9/01588
* Fastlæggelse af rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 (den europæiske klimalov)
4.	En styrket rolle for Det Europæiske Lægemiddelagentur inden for kriseberedskab og -styring hvad angår lægemidler og medicinsk udstyr
ENVI/9/04630
***I	2020/0321(COD)	COM(2020)0725 – C9-0365/2020

Ordfører:

Nicolás González Casares (S&D)
PR – PE680.818v02-00
Kor.udv.:

ENVI


Udtalelser:

BUDG
Afgørelse: ingen udtalelse


ITRE
Joëlle Mélin (ID)
PA – PE689.565v01-00
AM – PE691.131v01-00

IMCO
Afgørelse: ingen udtalelse

	Behandling af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 22. april 2021 kl. 11.00
5.	Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske lægemidler og veterinærlægemidler
ENVI/9/05567
	2021/2616(DEA)	C(2021)01603

Ordfører:

Pascal Canfin (Renew)

Kor.udv.:

ENVI


	Behandling af forslag til beslutning
Forhandling under ét
6.	Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af aclonifen, acrinathrin, Bacillus pumilus QST 2808, chlorantraniliprol, ethirimol, lufenuron, penthiopyrad, picloram og Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134 i eller på visse produkter
ENVI/9/05532
	2021/2590(RPS)	D070113/03

Kor.udv.:

ENVI


	Behandling af forslag til beslutning om indsigelse mod maksimalgrænseværdier for lufenuron fremsat af Jutta Paulus, Sirpa Pietikäinen og Mick Wallace
Behandling af forslag til beslutning om indsigelse mod maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af chlorantraniliprol af Joëlle Mélin
* * *
Den 15. april 2021 kl. 12.00-13.45
*** Afstemning ***
Åbning af fjernafstemningen
Afstemningen åbnes torsdag den 15. april kl. 12.00 og afsluttes kl. 13.45. Den vil blive igangsat pr. e-mail.
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen, stemmer via iVote-applikationen.
7.	Jorbundsbeskyttelse
ENVI/9/05033
	2021/2548(RSP)	

Medordførere:

Pernille Weiss (PPE)
Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Manuela Ripa (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (The Left)
RE – PE663.308v01-00
QO – PE663.302v02-00
QO – PE663.307v01-00
AM – PE689.631v01-00
Kor.udv.:

ENVI


	Behandling: afstemning om ændringsforslag
Frist for ændringsforslag: den 3. marts 2021 kl. 11.00
Resultaterne af afstemningerne om ændringsforslagene vil blive meddelt skriftligt.
Den endelige afstemning vil blive afholdt fredag den 16. april 2021. Den vil blive igangsat pr. e-mail.
*** Afstemning afsluttet ***
* * *
Den 15. april 2021 kl. 13.45-15.45
8.	Rapport fra Det Fælles Forskningscenter om anvendelse af træbiomasse til energiproduktion i EU
ENVI/9/05739
	Forelæggelse af rapporten ved Det Fælles Forskningscenter (JRC)
Drøftelse med Kommissionen
9.	Drøftelse med Dr. Bernhard Url, administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
* * *
Den 15. april 2021 kl. 16.15-18.15
10.	Meddelelse af resultaterne af afstemningen om ændringsforslagene til forslaget til beslutning om jordbundsbeskyttelse
11.	Gennemførelse af lovgivningen om fødevarekontrol - forordning (EU) 2017/625 om offentlig kontrol
ENVI/9/05740
	Drøftelse
12.	Drøftelse med Maria Pilar Aguar Fernandez, direktør for audit og analyse på sundheds- og fødevareområdet i GD SANTE
* * *
Den 16. april 2021 kl. 10.00-11.00
*** Afstemning ***
Åbning af fjernafstemningen
Afstemningen åbnes skriftligt fredag den 16. april kl. 10.00 og afsluttes kl. 11.00. Den vil blive igangsat pr. e-mail.
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen, stemmer via iVote-applikationen.
13.	Jorbundsbeskyttelse
ENVI/9/05033
	2021/2548(RSP)	

Medordførere:

Pernille Weiss (PPE)
Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Manuela Ripa (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (The Left)
RE – PE663.308v01-00
QO – PE663.302v02-00
QO – PE663.307v01-00
AM – PE689.631v01-00
Kor.udv.:

ENVI


	Vedtagelse af forslag til beslutning
Frist for ændringsforslag: den 3. marts 2021 kl. 11.00
14.	Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE)
ENVI/9/04713
***II	2018/0209(COD)	06077/1/2020 – C9-0110/2021
		T8-0487/2018
		T8-0405/2019

Ordfører:

Nils Torvalds (Renew)

Kor.udv.:

ENVI


	Vedtagelse af udkast til indstilling ved andenbehandling
15.	Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk teknologivurdering og om ændring af direktiv 2011/24/EU
ENVI/9/05741
***I	2018/0018(COD)	COM(2018)0051 – C8-0024/2018

Ordfører:

Tiemo Wölken (S&D)

Kor.udv.:

ENVI


	Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger
16.	Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske lægemidler og veterinærlægemidler
ENVI/9/05567
	2021/2616(DEA)	C(2021)01603

Ordfører:

Pascal Canfin (Renew)

Kor.udv.:

ENVI


	Vedtagelse af forslag til beslutning
17.	Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af aclonifen, acrinathrin, Bacillus pumilus QST 2808, chlorantraniliprol, ethirimol, lufenuron, penthiopyrad, picloram og Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134 i eller på visse produkter
ENVI/9/05532
	2021/2590(RPS)	D070113/03

Kor.udv.:

ENVI


	Vedtagelse af forslag til beslutning om maksimalgrænseværdier for lufenuron fremsat af Jutta Paulus, Sirpa Pietikäinen og Mick Wallace
Vedtagelse af forslag til beslutning om maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af chlorantraniliprol af Joëlle Mélin
18.	Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acequinocyl, acibenzolar-S-methyl, Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, emamectin, flonicamid, flutolanil, fosetyl, imazamox og oxathiapiprolin i eller på visse produkter
ENVI/9/05666
	2021/2608(RPS)	D063854/04

Ordfører:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

Kor.udv.:

ENVI


	Vedtagelse af forslag til beslutning
Resultatet af afstemningerne vil blive meddelt skriftligt.
*** Afstemning afsluttet ***
19.	Diverse sager
20.	Næste møder
	22. april 2021 (Bruxelles)

