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Parlament Europejski

2019-2024

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

ENVI(2020)1130_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 30 listopada 2020 r., w godz. 13.45 – 15.15

Wtorek 1 grudnia 2020 r., w godz. 9.00 – 10.30

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

30 listopada 2020 r., w godz. 13.45 – 15.15

Przy zdalnym udziale członków komisji ENVI

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Komunikaty przewodniczącego dotyczące zaleceń koordynatorów z dnia 19 
listopada 2020 r.

4. Sprawozdanie z trwających negocjacji międzyinstytucjonalnych
ENVI/9/04519

* Ustanowienie Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 oraz 
uchylenie rozporządzenia (UE) nr 282/2014 („Program UE dla zdrowia”)
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5. Wczesne oświadczenie o braku sprzeciwu zgodnie z art. 111 ust. 6: kontrole 
urzędowe w punkcie kontroli granicznej, w którym towary opuszczają Unię, oraz 
niektóre przepisy dotyczące tranzytu i przeładunku
ENVI/9/04722

Sprawozdawca:
Pascal Canfin (Renew)

 Rozpatrzenie wstępnego projektu rezolucji

6. Wczesne oświadczenie o braku sprzeciwu zgodnie z art. 112 ust. 4 lit. d) i art. 111 
ust. 6: przesunięcie ostatecznego terminu składania wniosków określonego dla 
grupy substancji 4-(1,1,3,3-Tetrametylobutyl)fenol, etoksylowany w odniesieniu 
do konkretnych zastosowań związanych z COVID-19
ENVI/9/04723

Sprawozdawca:
Pascal Canfin (Renew)

 Rozpatrzenie wstępnego projektu rezolucji

* * *

Wspólna debata

7. Sprzeciw na mocy art. 112 ust. 2 i 3 wobec projektu decyzji wykonawczej 
Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających 
genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 ×
MON 89788, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych
ENVI/9/04683

2020/2891(RSP)

Współsprawozdawcy:
Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Przedm. właśc.:
ENVI

 Rozpatrzenie wstępnego projektu rezolucji

8. Sprzeciw na mocy art. 112 ust. 2 i 3 wobec projektu decyzji wykonawczej 
Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających 
zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę MON 87427 × MON 89034 × MIR162 ×
MON 87411 oraz rodzaje zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy łączące dwie 
lub trzy modyfikacje MON 87427, MON 89034, MIR162 i MON 87411, a także 
produktów składających się z wymienionych rodzajów zmodyfikowanej 
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genetycznie kukurydzy lub z niej wyprodukowanych
ENVI/9/04706

2020/2892(RSP)

Współsprawozdawcy:
Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Przedm. właśc.:
ENVI

 Rozpatrzenie wstępnego projektu rezolucji

9. Sprzeciw na mocy art. 112 ust. 2 i 3 wobec projektu decyzji wykonawczej 
Komisji odnawiającej zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, 
produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MIR604 
(SYN-IR6Ø4-5), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych
ENVI/9/04707

2020/2893(RSP)

Współsprawozdawcy:
Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Przedm. właśc.:
ENVI

 Rozpatrzenie wstępnego projektu rezolucji

10. Sprzeciw na mocy art. 112 ust. 2 i 3 wobec projektu decyzji wykonawczej 
Komisji odnawiającej zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, 
produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 88017 
(MON-88Ø17-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych
ENVI/9/04708

2020/2894(RSP)

Współsprawozdawcy:
Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Przedm. właśc.:
ENVI
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 Rozpatrzenie wstępnego projektu rezolucji

11. Sprzeciw na mocy art. 112 ust. 2 i 3 wobec projektu decyzji wykonawczej 
Komisji odnawiającej zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, 
produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 89034 
(MON-89Ø34-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych
ENVI/9/04709

2020/2895(RSP)

Współsprawozdawcy:
Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Przedm. właśc.:
ENVI

 Rozpatrzenie wstępnego projektu rezolucji

* * *

*** Głosowanie ***

Otwarcie procedury głosowania zdalnego

Głosowanie zostanie otwarte o godz. 15.15 i zamknięte o godz. 17.15.

Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu (obecni w sali posiedzeń komisji lub 
uczestniczący zdalnie) będą głosować za pośrednictwem aplikacji iVote.

12. Polityka spójności i regionalne strategie środowiskowe w walce ze zmianą
klimatu
ENVI/9/02936

2020/2074(INI)

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:
Susana Solís Pérez (Renew) PA – PE653.872v01-00

AM – PE657.316v01-00
Przedm. właśc.:

REGI Tonino Picula (S&D) PR – PE660.259v01-00

 Przyjęcie poprawek
 Termin składania poprawek: 17 września 2020 r., godz. 11.00

13. Wdrażanie unijnego prawodawstwa dotyczącego wody
ENVI/9/02705

2020/2613(RSP)

Współsprawozdawcy:
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Christophe Hansen (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Marco Dreosto (ID)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Malin Björk (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

RE – PE652.391v01-00
QO – PE652.389v01-00
QO – PE652.390v01-00
AM – PE655.641v03-00

Przedm. właśc.:
ENVI

 Przyjęcie poprawek
 Termin składania poprawek: 1 lipca 2020 r., godz. 11.00

14. Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu
ENVI/9/02400

2020/2532(RSP)

Współsprawozdawcy:
Lídia Pereira (PPE)
Marek Paweł Balt (S&D)
Fredrick Federley (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Petros Kokkalis (GUE/NGL)

RE – PE646.971v01-00
QO – PE646.970v01-00
AM – PE657.317v01-00

Przedm. właśc.:
ENVI

 Przyjęcie poprawek
 Termin składania poprawek: 16 września 2020 r., godz. 11.00

Wyniki głosowań w sprawie poprawek do projektu opinii oraz w sprawie wstępnych 
projektów rezolucji zostaną przekazane na piśmie.

Ostateczne głosowanie nad projektem opinii i wstępnymi projektami rezolucji odbędzie się
na posiedzeniu w dniu 1 grudnia.

*** Koniec głosowania ***

* * *

1 grudnia 2020 r., w godz. 9.00 – 10.30

15. Ogłoszenie wyników głosowania nad poprawkami do projektu opinii pt. 
„Polityka spójności i regionalne strategie środowiskowe w walce ze zmianą
klimatu” oraz do wstępnych projektów rezolucji w sprawie wdrażania 
prawodawstwa UE dotyczącego wody oraz w sprawie strategii UE w zakresie 
przystosowania się do zmiany klimatu
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16. Prezentacja przez Komisję sprawozdań dotyczących następujących kwestii: stan 
unii energetycznej, jakość paliwa, rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla 
oraz postępy w realizacji działań na rzecz klimatu

* * *

*** Głosowanie ***

Otwarcie procedury głosowania zdalnego

Głosowanie zostanie otwarte o godz. 10.30 i zamknięte o godz. 12.00.

Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu (obecni w sali posiedzeń komisji lub 
uczestniczący zdalnie) będą głosować za pośrednictwem aplikacji iVote.

17. Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)
ENVI/9/04713
***I 2018/0209(COD) COM(2018)0385 – C8-0249/2018

Sprawozdawca:
Fredrick Federley (Renew)

Przedm. właśc.:
ENVI

 Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji 
międzyinstytucjonalnych

18. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona)
ENVI/9/01277
***II 2017/0332(COD) 06230/3/2020 – C9-0354/2020

T8-0320/2019
T8-0397/2018

Sprawozdawca:
Christophe Hansen (PPE) PR – PE660.303v02-00

Przedm. właśc.:
ENVI

 Przyjęcie projektu zalecenia do drugiego czytania

19. Wczesne oświadczenie o braku sprzeciwu zgodnie z art. 111 ust. 6: kontrole 
urzędowe w punkcie kontroli granicznej, w którym towary opuszczają Unię, oraz 
niektóre przepisy dotyczące tranzytu i przeładunku
ENVI/9/04722

Sprawozdawca:
Pascal Canfin (Renew)

 Przyjęcie projektu rezolucji

20. Wczesne oświadczenie o braku sprzeciwu zgodnie z art. 112 ust. 4 lit. d) i art. 111 
ust. 6: przesunięcie ostatecznego terminu składania wniosków określonego dla 



OJ\1219152PL.rtf 7/10 PE661.822v01-00

PL

grupy substancji 4-(1,1,3,3-Tetrametylobutyl)fenol, etoksylowany w odniesieniu 
do konkretnych zastosowań związanych z COVID-19 
ENVI/9/04723

Sprawozdawca:
Pascal Canfin (Renew)

 Przyjęcie projektu rezolucji

21. Sprzeciw na mocy art. 112 ust. 2 i 3 wobec projektu decyzji wykonawczej 
Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających 
genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 ×
MON 89788, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych
ENVI/9/04683

2020/2891(RSP)

Współsprawozdawcy:
Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Przedm. właśc.:
ENVI

 Przyjęcie projektu rezolucji

22. Sprzeciw na mocy art. 112 ust. 2 i 3 wobec projektu decyzji wykonawczej 
Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających 
zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę MON 87427 × MON 89034 × MIR162 ×
MON 87411 oraz rodzaje zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy łączące dwie 
lub trzy modyfikacje MON 87427, MON 89034, MIR162 i MON 87411, a także 
produktów składających się z wymienionych rodzajów zmodyfikowanej 
genetycznie kukurydzy lub z niej wyprodukowanych
ENVI/9/04706

2020/2892(RSP)

Współsprawozdawcy:
Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Przedm. właśc.:
ENVI

 Przyjęcie projektu rezolucji

23. Sprzeciw na mocy art. 112 ust. 2 i 3 wobec projektu decyzji wykonawczej 
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Komisji odnawiającej zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, 
produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MIR604 
(SYN-IR6Ø4-5), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych
ENVI/9/04707

2020/2893(RSP)

Współsprawozdawcy:
Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Przedm. właśc.:
ENVI

 Przyjęcie projektu rezolucji

24. Sprzeciw na mocy art. 112 ust. 2 i 3 wobec projektu decyzji wykonawczej 
Komisji odnawiającej zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, 
produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 88017 
(MON-88Ø17-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych
ENVI/9/04708

2020/2894(RSP)

Współsprawozdawcy:
Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Przedm. właśc.:
ENVI

 Przyjęcie projektu rezolucji

25. Sprzeciw na mocy art. 112 ust. 2 i 3 wobec projektu decyzji wykonawczej 
Komisji odnawiającej zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, 
produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 89034 
(MON-89Ø34-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych
ENVI/9/04709

2020/2895(RSP)

Współsprawozdawcy:
Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
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Sirpa Pietikäinen (PPE)
Przedm. właśc.:

ENVI

 Przyjęcie projektu rezolucji

26. Polityka spójności i regionalne strategie środowiskowe w walce ze zmianą
klimatu
ENVI/9/02936

2020/2074(INI)

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:
Susana Solís Pérez (Renew) PA – PE653.872v01-00

AM – PE657.316v01-00
Przedm. właśc.:

REGI Tonino Picula (S&D) PR – PE660.259v01-00

 Przyjęcie projektu opinii
 Termin składania poprawek: 17 września 2020 r., godz. 11.00

27. Wdrażanie unijnego prawodawstwa dotyczącego wody
ENVI/9/02705

2020/2613(RSP)

Współsprawozdawcy:
Christophe Hansen (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Marco Dreosto (ID)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Malin Björk (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

RE – PE652.391v01-00
QO – PE652.389v01-00
QO – PE652.390v01-00
AM – PE655.641v03-00

Przedm. właśc.:
ENVI

 Przyjęcie projektu rezolucji
 Termin składania poprawek: 1 lipca 2020 r., godz. 11.00

28. Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu
ENVI/9/02400

2020/2532(RSP)

Współsprawozdawcy:
Lídia Pereira (PPE)
Marek Paweł Balt (S&D)
Fredrick Federley (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Petros Kokkalis (GUE/NGL)

RE – PE646.971v01-00
QO – PE646.970v01-00
AM – PE657.317v01-00
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Przedm. właśc.:
ENVI

 Przyjęcie projektu rezolucji
 Termin składania poprawek: 16 września 2020 r., godz. 11.00

Wyniki głosowań zostaną ogłoszone na piśmie.

*** Koniec głosowania ***

29. Sprawy różne

30. Następne posiedzenia
 10 grudnia 2020 r. (Bruksela)
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