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Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

ENVI(2021)0614_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 14 juni 2021, 13.45 - 16.15 uur en 16.45 - 17.45 uur
Dinsdag 15 juni 2021, 9.00 - 12.00 uur en 12.00 - 13.00 uur
Brussel
Zaal: József Antall (2Q2)
En met deelname op afstand van leden van de commissie ENVI
14 juni 2021, 13.45 - 16.15 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen
ENVI/9/01588
* Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU
* Wijziging van Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen
4.	Gedachtewisseling met de Commissie over ENVI-gerelateerde aspecten van de toetsing van het handelsbeleid
5.	Een EU-strategie om methaanemissies terug te dringen
ENVI/9/05279
	2021/2006(INI)	

Rapporteur:

Maria Spyraki (PPE)
PR – PE689.794v01-00
Bevoegd:

ENVI*


Adviezen:

ITRE*
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PA – PE692.623v01-00
AM – PE693.681v01-00

AGRI*
Asger Christensen (Renew)
PA – PE691.267v01-00
AM – PE693.670v01-00
	Behandeling ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 21 juni 2021, 11.00 uur
* * *
*** Stemming ***
Opening van de stemprocedure op afstand
De stemming wordt op 14 juni om 16.15 uur geopend en om 17.45 uur gesloten.
Alle leden die aan de stemming deelnemen, stemmen via de app iVote.
6.	Algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030
ENVI/9/04390
***I	2020/0300(COD)	COM(2020)0652 – C9-0329/2020

Rapporteur:

Grace O'Sullivan (Verts/ALE)
PR – PE680.827v01-00
AM – PE689.633v02-00
Bevoegd:

ENVI


Adviezen:

BUDG
Besluit: geen advies


ITRE
Besluit: geen advies


TRAN
Rovana Plumb (S&D)
AD – PE661.992v02-00
AM – PE689.639v01-00

AGRI
Pär Holmgren (Verts/ALE)
AD – PE663.278v03-00
AM – PE689.516v01-00

PECH


	Goedkeuring amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 3 maart 2021, 11.00 uur
De uitslag van de stemming over de amendementen op het ontwerpverslag wordt schriftelijk meegedeeld.
De eindstemming over het ontwerpverslag vindt plaats op dinsdag 15 juni om 12.00 uur.
*** Einde stemming ***
* * *
14 juni 2021, 16.45 - 17.45 uur
7.	Gedachtewisseling met de Commissie over een nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering
15 juni 2021, 9.00 - 12.00 uur
8.	Bekendmaking van de uitslag van de stemming over de amendementen op het ontwerpverslag “Algemeen milieuactieprogramma voor de Unie voor de periode tot en met 2030”
9.	Gedachtewisseling met de Commissie over de post-Euro 6/VI-emissienormen voor auto’s, bestelwagens, vrachtwagens en bussen
10.	Verordening betreffende batterijen en afgedankte batterijen, tot intrekking van Richtlijn 2006/66/EG en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1020
ENVI/9/04958
***I	2020/0353(COD)	COM(2020)0798 – C9-0400/2020

Rapporteur:

Simona Bonafè (S&D)

Bevoegd:

ENVI*


Adviezen:

ITRE*
Patrizia Toia (S&D)
PA – PE692.744v01-00

IMCO*
Antonius Manders (PPE)


TRAN
Ismail Ertug (S&D)

	Gedachtewisseling met de Commissie
11.	Verslag van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek over de Europese bio-economie in 2050 - vier prognoses
ENVI/9/06205
	Presentatie van het verslag door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC)
Gedachtewisseling
* * *
15 juni 2021, 12.00 - 13.00 uur
*** Stemming ***
Opening van de stemprocedure op afstand
De stemming wordt om 12.00 uur geopend en om 13.00 uur gesloten.
Alle leden die aan de stemming deelnemen, stemmen via de app iVote.
12.	Algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030
ENVI/9/04390
***I	2020/0300(COD)	COM(2020)0652 – C9-0329/2020

Rapporteur:

Grace O'Sullivan (Verts/ALE)
PR – PE680.827v01-00
AM – PE689.633v02-00
Bevoegd:

ENVI


Adviezen:

BUDG
Besluit: geen advies


ITRE
Besluit: geen advies


TRAN
Rovana Plumb (S&D)
AD – PE661.992v02-00
AM – PE689.639v01-00

AGRI
Pär Holmgren (Verts/ALE)
AD – PE663.278v03-00
AM – PE689.516v01-00

PECH


	Goedkeuring ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 3 maart 2021, 11.00 uur
De uitslag van de stemming wordt schriftelijk meegedeeld.
*** Einde stemming ***
13.	Rondvraag
14.	Volgende vergaderingen
	21 juni 2021 (Brussel)

