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NOTULEN
Vergadering van 29 juni 2020, 13.45 - 15.45 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 29 juni 2020 om 13.50 uur geopend onder voorzitterschap 
van César Luena (ondervoorzitter) .

1. Aanneming van de agenda ENVI_OJ(2020)0629_1

De agenda wordt aangenomen in de volgorde zoals blijkt uit deze notulen.

2. Mededelingen van de voorzitter

 Vertolking:  als gevolg van de schaarste aan middelen en technische beperkingen in 
de vergaderzaal, en op basis van het taalprofiel van ENVI-leden, wordt er getolkt in 
de volgende zes talen: Frans, Duits, Italiaans, Engels, Spaans en Pools. 

 Elektronisch vergaderdossier/webstreaming: De voorzitter deelt mede dat het 
vergaderdossier zoals gebruikelijk elektronisch beschikbaar is via de e-meeting-
applicatie en dat de vergadering live kan worden gevolgd op internet.

 Deelname op afstand van leden van ENVI: de voorzitter deelt mee dat de 
vergadering plaatsvindt met deelname op afstand. De stemming op afstand wordt 
geopend om 15.45 uur. De leden die aan de stemming deelnemen, hebben een 
stembiljet-stemlijst ontvangen; dit moet vóór vandaag 17.45 uur ondertekend en 
met de stemindicaties worden teruggestuurd.

 Uitslagen van de vorige stemmingen: De voorzitter deelt mede dat de uitslagen van 
de stemmingen over het ontwerpadvies inzake het maximaliseren van het energie-
efficiëntiepotentieel van het gebouwenbestand in de EU en over de 
ontwerpresolutie over “een duurzaamheidsstrategie inzake chemische stoffen” 



beschikbaar zijn in de vergaderdocumenten; De eindstemmingen vonden plaats aan 
het einde van de vergadering (zie bijlage I).

3. Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren van 
22 juni 2020

De voorzitter deelt de commissie mee dat de aanbevelingen van de coördinatoren van 
22 juni 2020 elektronisch zijn rondgestuurd. Aangezien er geen bezwaar tegen is 
ingebracht, worden zij als goedgekeurd beschouwd (zie bijlage II).

4. Gedachtewisseling met de Commissie over officiële controles op de voedselketen

Sprekers: Bernard Van Goethem (directeur, DG SANTE), Christine Schneider, Tilly 
Metz, Mick Wallace, Maria Arena, Hermann Tertsch, Alexander Bernhuber, Martin 
Häusling, Maired McGuiness. 

5. Gedachtewisseling met de Commissie over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 
2009/128/EG betreffende duurzaam gebruik van pesticiden en over de evaluatie 
van Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen

Sprekers: Klaus Berend (DG SANTE), Andrew Owen-Griffiths (DG SANTE), 
Christine Schneider, Jytte Guteland, Martin Hojsík, Tilly Metz, Hermann Tertsch, Mick 
Wallace, Maired McGuiness, César Luena, Soraya Rodríguez Ramos, Martin Häusling, 
Alexandr Vondra, Maria Arena.

***
*** Stemming op afstand ***

6. Het maximaliseren van het energie-efficiëntiepotentieel van het gebouwenbestand 
in de EU
ENVI/9/02830

2020/2070(INI)

Rapporteur voor advies:
Maria Spyraki (PPE) PA – PE650.506v01-00

AM – PE650.699v01-00
Bevoegd:

ITRE – Ciarán Cuffe (Verts/ALE) PR – PE648.631v02-00
AM – PE652.316v01-00

 stemming over ontwerpadvies

Besluit: Het gewijzigde ontwerpadvies wordt goedgekeurd (voor: 77; tegen; 2; 
onthoudingen: 1)

7. Een strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen
ENVI/9/02398

2020/2531(RSP)

Corapporteurs:



Maria Spyraki (PPE)
Maria Arena (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Danilo Oscar Lancini (ID)
Sven Giegold (Verts/ALE)
Pietro Fiocchi (ECR)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

RE – PE646.900v01-00
QO – PE646.903v01-00
AM – PE650.516v01-00
AM – PE647.043v01-00

Bevoegd:
ENVI

 Stemming over de ontwerpresolutie

Besluit: De gewijzigde ontwerpresolutie wordt goedgekeurd (voor: 65; tegen; 1; 
onthoudingen: 14)

8. Oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie
ENVI/9/02351

***I 2020/0006(COD) COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Rapporteur voor advies:
Alexandr Vondra (ECR) PA – PE650.356v03-00

AM – PE650.633v02-00
AM – PE652.279v02-00
AM – PE650.732v02-00

Bevoegd:
REGI* – Manolis Kefalogiannis

(PPE)
PR – PE648.609v03-00

AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

Besluit: De eindstemming zal plaatsvinden op 2 juli 2020.

*** Einde van de stemming op afstand ***

***

De vergadering wordt om 15.50 uur gesloten.


