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Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

ENVI(2021)0422_2
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quinta-feira, 22 de abril de 2021, 8.45–11.45 e 13.30–15.45
Bruxelas
Sala: József Antall (4Q2)
Com a participação à distância de membros da comissão ENVI
22 de abril de 2021, 8.45–10.00
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Troca de pontos de vista com Stella Kyriakides, comissária da Saúde e Segurança dos Alimentos, no âmbito do diálogo estruturado
22 de abril de 2021, 10.00–11.45
3.	Comunicações da presidência
4.	Aprovação das atas das reuniões de
	2-3 de setembro de 2020	PV – PE660.180v01-00
28 de setembro de 2020	PV – PE660.271v01-00
5.	Informações sobre as negociações interinstitucionais em curso
ENVI/9/01588
* Estabelecimento do quadro para alcançar a neutralidade climática e alteração do Regulamento (UE) 2018/1999 (Lei Europeia do Clima)
6.	Uma estratégia europeia para as matérias-primas essenciais
ENVI/9/05294
	2021/2011(INI)	

Relatora de parecer:

Sara Matthieu (Verts/ALE)
PA – PE689.783v01-00
Fundo:

ITRE*
Hildegard Bentele (PPE)

	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 29 de abril de 2021, 11.00
7.	Orientações para as infraestruturas energéticas transeuropeias e revogação do Regulamento (UE) n.º 347/2013
ENVI/9/04917
***I	2020/0360(COD)	COM(2020)0824 – C9-0417/2020

Relatora de parecer:

Marie Toussaint (Verts/ALE)
PA – PE689.773v01-00
Fundo:

ITRE
Zdzisław Krasnodębski (ECR)
PR – PE691.151v01-00
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 29 de abril de 2021, 11.00
* * *
22 de abril de 2021, 11.45–12.45
*** Período de votação ***
Início do período de votação à distância
O período de votação terá início às 11.45 e encerrará às 12.45
Todos os membros que participam na votação (presentes na sala de reuniões ou através de votação à distância) votam através da aplicação iVote.
8.	Alteração do regulamento (CE) n.º 1367/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de setembro de 2006, relativo à aplicação das disposições da Convenção de Aarhus sobre o acesso à informação, participação do público no processo de tomada de decisão e acesso à justiça em matéria de ambiente às instituições e órgãos comunitários
ENVI/9/04375
***I	2020/0289(COD)	COM(2020)0642 – C9-0321/2020

Relator:

Christian Doleschal (PPE)
PR – PE662.051v01-00
AM – PE689.651v02-00
Fundo:

ENVI


Pareceres:

JURI
Jiří Pospíšil (PPE)
AD – PE661.912v03-00
AM – PE680.916v01-00

LIBE
Decisão: não emitir parecer

	Aprovação das alterações
Prazo para a apresentação de alterações: 3 de março de 2021, 11.00
Os resultados da votação das alterações ao projeto de relatório serão comunicados por escrito.
A votação final do projeto de relatório terá lugar por escrito.
*** Fim da votação ***
22 de abril de 2021, 13.30–15.45
9.	Regulamento relativo às ameaças sanitárias transfronteiriças graves e que revoga a Decisão n.º 1082/2013/UE
ENVI/9/04627
***I	2020/0322(COD)	COM(2020)0727 – C9-0367/2020

Relatora:

Véronique Trillet-Lenoir (Renew)
PR – PE689.812v01-00
Fundo:

ENVI


Pareceres:

BUDG
Decisão: não emitir parecer


IMCO
Rasmus Andresen (Verts/ALE)
PA – PE689.513v01-00
	Apreciação do projeto de relatório
Prazo para a apresentação de alterações: 27 de abril de 2021, 11.00
10.	Troca de pontos de vista com a Organização Mundial da Saúde sobre o pacote «União da Saúde» da União Europeia e a resposta global da OMS à pandemia
11.	Comunicação dos resultados da votação das alterações ao projeto de relatório sobre a alteração do Regulamento (CE) n.º 1367/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de setembro de 2006, relativo à aplicação das disposições da Convenção de Aarhus sobre o acesso à informação, participação do público no processo de tomada de decisão e acesso à justiça em matéria de ambiente às instituições e órgãos comunitários
* * *
23 de abril de 2021, 12.30–13.30
*** Período de votação ***
Início do período de votação à distância
O período de votação terá início em 23 de abril às 12.30 e encerrará às 13.30.
Todos os deputados que participam na votação (presentes na sala de reuniões ou através de votação à distância) votam através da aplicação iVote
12.	Alteração do regulamento (CE) n.º 1367/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de setembro de 2006, relativo à aplicação das disposições da Convenção de Aarhus sobre o acesso à informação, participação do público no processo de tomada de decisão e acesso à justiça em matéria de ambiente às instituições e órgãos comunitários
ENVI/9/04375
***I	2020/0289(COD)	COM(2020)0642 – C9-0321/2020

Relator:

Christian Doleschal (PPE)
PR – PE662.051v01-00
AM – PE689.651v02-00
Fundo:

ENVI


Pareceres:

JURI
Jiří Pospíšil (PPE)
AD – PE661.912v03-00
AM – PE680.916v01-00

LIBE
Decisão: não emitir parecer

	Aprovação do projeto de relatório
Prazo para a apresentação de alterações: 3 de março de 2021, 11.00
Os resultados da votação final do projeto de relatório serão comunicados por escrito.
*** Fim da votação ***
13.	Diversos
14.	Próximas reuniões
	10 de maio de 2021 (Bruxelas)

