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Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

ENVI(2021)0621_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 21 iunie 2021, 13.45 - 16.15 și 16.45 - 18.45
Marți, 22 iunie 2021, 10.00 - 11.00
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei ENVI
21 iunie 2021, 13.45 - 16.15
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Comunicări ale președinției privind recomandările coordonatorilor din 3 și 8 iunie 2021
4.	Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă
ENVI/9/05939
	2021/2046(INI)	

Raportor pentru aviz:

João Ferreira (The Left)
PA – PE692.686v01-00
Comisie competentă:

TRAN*
Ismail Ertug (S&D)
PR – PE691.072v01-00
AM – PE693.554v01-00
	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 23 iunie 2021, ora 11.00
5.	Conferința ONU din 2021 privind schimbările climatice de la Glasgow, Regatul Unit al Marii Britanii (COP26)
ENVI/9/05908
	2021/2667(RSP)	

Coraportori:

Lídia Pereira (PPE)
Javi López (S&D)
Nils Torvalds (Renew)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Catherine Griset (ID)
Anna Zalewska (ECR)
Petros Kokkalis (The Left)
RE – PE692.896v01-00
QO – PE692.894v01-00
QO – PE693.606v01-00
Comisie competentă:

ENVI


	Examinarea propunerii de rezoluție

Termen de depunere a amendamentelor: 23 iunie 2021, ora 11.00
6.	Regulament al Comisiei de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește interdicția de a hrăni alte animale de fermă nerumegătoare decât cele de blană cu proteine de origine animală
ENVI/9/05962
	2021/2675(RPS)	D070606/03

Coraportori:

Piernicola Pedicini (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (The Left)

Comisie competentă:

ENVI


	Examinarea propunerii de rezoluție

* * *
*** Votare ***
Deschiderea procedurii de votare de la distanță
Sesiunea de votare va începe la ora 16.15 și se va încheia la ora 17.45.
Toți deputații care participă la vot vor vota prin aplicația iVote.
7.	Consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente în ceea ce privește pregătirea pentru situații de criză în domeniul medicamentelor și al dispozitivelor medicale și gestionarea acestora
ENVI/9/04630
***I	2020/0321(COD)	COM(2020)0725 – C9-0365/2020

Raportor:

Nicolás González Casares (S&D)
PR – PE680.818v02-00
AM – PE691.443v01-00
Comisie competentă:

ENVI


Avize:

BUDG
Decizie: fără aviz


ITRE
Joëlle Mélin (ID)
AD – PE689.565v02-00
AM – PE691.131v01-00

IMCO
Decizie: fără aviz

	Adoptarea amendamentelor

Termen de depunere a amendamentelor: 26 aprilie 2021, ora 11.00
8.	Liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene și abrogarea Regulamentului (UE) nr. 347/2013
ENVI/9/04917
***I	2020/0360(COD)	COM(2020)0824 – C9-0417/2020

Raportoare pentru aviz:

Marie Toussaint (Verts/ALE)
PA – PE689.773v01-00
AM – PE692.695v01-00
AM – PE692.694v01-00
Comisie competentă:

ITRE
Zdzisław Krasnodębski (ECR)
PR – PE691.151v01-00
AM – PE691.345v01-00
AM – PE691.400v01-00
AM – PE691.401v01-00
	Adoptarea amendamentelor

Termen de depunere a amendamentelor: 29 aprilie 2021, ora 11.00
Rezultatele votului privind amendamentele la proiectul de raport și la proiectul de aviz vor fi anunțate în scris.
Votul final asupra proiectului de raport și asupra proiectului de aviz va avea loc marți, 22 iunie, la ora 10.00.
*** Sfârșitul votării ***
* * *
21 iunie 2021, 16.45 - 18.45
9.	Schimb de opinii cu Comisia, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și Președinția portugheză a Consiliului (de confirmat) privind protecția polenizatorilor, sănătatea albinelor și revizuirea în curs a documentului de orientare privind albinele
* * *
22 iunie 2021, 10.00 - 11.00
*** Votare ***
Deschiderea procedurii de votare de la distanță
Sesiunea de votare va începe la ora 10.00 și se va încheia la ora 11.00.
Toți deputații care participă la vot vor vota prin aplicația iVote.
10.	Consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente în ceea ce privește pregătirea pentru situații de criză în domeniul medicamentelor și al dispozitivelor medicale și gestionarea acestora
ENVI/9/04630
***I	2020/0321(COD)	COM(2020)0725 – C9-0365/2020

Raportor:

Nicolás González Casares (S&D)
PR – PE680.818v02-00
AM – PE691.443v01-00
Comisie competentă:

ENVI


Avize:

BUDG
Decizie: fără aviz


ITRE
Joëlle Mélin (ID)
AD – PE689.565v02-00
AM – PE691.131v01-00

IMCO
Decizie: fără aviz

	Adoptarea proiectului de raport

Termen de depunere a amendamentelor: 26 aprilie 2021, ora 11.00
11.	Liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene și abrogarea Regulamentului (UE) nr. 347/2013
ENVI/9/04917
***I	2020/0360(COD)	COM(2020)0824 – C9-0417/2020

Raportoare pentru aviz:

Marie Toussaint (Verts/ALE)
PA – PE689.773v01-00
AM – PE692.695v01-00
AM – PE692.694v01-00
Comisie competentă:

ITRE
Zdzisław Krasnodębski (ECR)
PR – PE691.151v01-00
AM – PE691.345v01-00
AM – PE691.400v01-00
AM – PE691.401v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 29 aprilie 2021, ora 11.00
12.	Conferința ONU din 2021 privind schimbările climatice de la Glasgow, Regatul Unit al Marii Britanii (COP26)
ENVI/9/05908
	2021/2667(RSP)	

Coraportori:

Lídia Pereira (PPE)
Javi López (S&D)
Nils Torvalds (Renew)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Catherine Griset (ID)
Anna Zalewska (ECR)
Petros Kokkalis (The Left)
RE – PE692.896v01-00
QO – PE692.894v01-00
QO – PE693.606v01-00
Comisie competentă:

ENVI


	Adoptarea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei

Adoptarea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral adresată Consiliului
Termen de depunere a amendamentelor: 23 iunie 2021, ora 11.00
13.	Regulament al Comisiei de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește interdicția de a hrăni alte animale de fermă nerumegătoare decât cele de blană cu proteine de origine animală
ENVI/9/05962
	2021/2675(RPS)	D070606/03

Coraportori:

Piernicola Pedicini (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (The Left)

Comisie competentă:

ENVI


	Adoptarea propunerii de rezoluție

14.	Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură alineatele (2) și (3): autorizarea introducerii pe piață a produselor care conțin, constau din sau sunt produse din soia modificată genetic DAS-81419-2 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului.
ENVI/9/06293
	2021/2759(RSP)	

Coraportori:

Martin Häusling (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (The Left)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Comisie competentă:

ENVI


	Adoptarea propunerii de rezoluție

15.	Obiecție formulată în temeiul articolului în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3): autorizarea introducerii pe piață a produselor care conțin, constau din sau sunt produse din soia modificată genetic DAS-81419-2 × DAS-44406-6, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului.
ENVI/9/06294
	2021/2760(RSP)	

Coraportori:

Martin Häusling (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (The Left)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Comisie competentă:

ENVI


	Adoptarea propunerii de rezoluție

16.	Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3): autorizarea introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele de transformare 1507, MIR162, MON810 și NK603 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
ENVI/9/06295
	2021/2765(RSP)	

Coraportori:

Martin Häusling (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (The Left)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Comisie competentă:

ENVI


	Adoptarea propunerii de rezoluție

17.	Obiecție formulată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3): reînnoirea autorizației de introducere pe piață a produselor care conțin, constau din sau sunt produse din porumb modificat genetic Bt 11 (SYN-BTØ11-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
ENVI/9/06296
	2021/2761(RSP)	

Coraportori:

Martin Häusling (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (The Left)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Comisie competentă:

ENVI


	Adoptarea propunerii de rezoluție

Rezultatele voturilor vor fi anunțate în scris.
*** Sfârșitul votării ***
* * *
18.	Chestiuni diverse
19.	Reuniuni următoare
* 22 iunie 2021, 13.45 – 15.15 (Bruxelles) (Reuniune comună a comisiilor ENVI și BUDG - a se vedea ordinea de zi separată)
* 28 iunie 2021 (Bruxelles)


