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Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

ENVI(2019)0925_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Trešdien, 2019. gada 25. septembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30
Ceturtdien, 2019. gada 26. septembrī, plkst. 9.30–12.30
Briselē
Telpa: József Antall (2Q2)
2019. gada 25. septembrī plkst. 9.00–11.00
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
3.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi par koordinatoru 2019. gada 4. un 16. septembra ieteikumiem
------
4.	Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA) par pamatnostādnēm attiecībām uz bitēm
5.	Viedokļu apmaiņa ar Komisiju par Komisijas regulu, ar ko attiecībā uz novērtējumu par augu aizsardzības līdzekļu ietekmi uz medus bitēm groza Regulu (ES) Nr. 546/2011 (2019/2776 (RPS) — D045385/06)
------
Kopīga apspriešana
6.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: apstiprinājuma periodu pagarināšana darbīgajām vielām alfa-cipermetrīnam, beflubutamīdam, benalaksilam, bentiavalikarbam, bifenazātam, boskalīdam, bromoksinilam, kaptānam, ciazofamīdam, desmedifamam, dimetoātam, dimetomorfam, diuronam, etefonam, etoksazolam, famoksadonam, fenamifosam, flumioksazīnam, fluoksastrobīnam, folpetam, foramsulfuronam, formetanātam, metalaksilam-M, metiokarbam, metribuzīnam, milbemektīnam, Paecilomyces lilacinus celmam 251, fenmedifāmam, fosmetam, pirimifosmetilam, propamokarbam, protiokonazolam, s-metolahloram un tebukonazolam (D061354)
ENVI/9/01299
	2019/2825(RSP)	

Referente:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana
7.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: apstiprinājuma periodu pagarināšana darbīgajām vielām amidosulfuronam, beta-ciflutrīnam, bifenoksam, hlortoluronam, klofentezīnam, klomazonam, cipermetrīnam, daminozīdam, deltametrīnam, dikambam, difenokonazolam, diflubenzuronam, diflufenikānam, fenoksapropam-P, fenpropidīnam, fludioksonilam, flufenacetam, fostiazātam, indoksakarbam, lenacilam, MCPA, MCPB, nikosulfuronam, piklorāmam, prosulfokarbam, piriproksifēnam, tiofanātmetilam, triflusulfuronam un tritosulfuronam (D062951)

ENVI/9/01301
	2019/2826(RSP)	

Referente:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana
------
Kopīga apspriešana
8.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar 112. pantu: tādu produktu laišana tirgū, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), no tās sastāv vai ir no tās ražoti, atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 (D061869-04)
ENVI/9/01325

Līdzreferenti:

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

 
	Rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana
9.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar 112. pantu: atļaujas atjaunošana laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu soju A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) vai no tās sastāv vai ir no tās ražoti, atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 (D062417-04)
ENVI/9/01326
	2019/2828(RSP)	

Līdzreferenti:

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

Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana
10.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar 112. pantu: atļauja laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 vai no tās sastāv vai ir no tās ražoti, un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā apvienotas divas, trīs vai četras atsevišķas modifikācijas MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 un DAS-40278-9 vai no tās sastāv vai ir no tās ražoti, atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 (D062827-03)

ENVI/9/01327
	2019/2829(RSP)	

Līdzreferenti:

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

Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana
------
2019. gada 25. septembrī plkst. 11.00–12.30
Aiz slēgtām durvīm
11.	Koordinatoru sanāksme
* * *
2019. gada 25. septembrī plkst. 14.30–18.30
*** Elektroniskā balsošana ***
12.	Dzeramā ūdens kvalitāte (pārstrādāta redakcija)
ENVI/9/01277
***I	2017/0332(COD)	COM(2017)0753 – C8-0019/2018

Referents:

Christophe Hansen (PPE)

Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas
13.	Ūdens atkalizmantošanas minimālās prasības
ENVI/9/01278
***I	2018/0169(COD)	COM(2018)0337 – C8-0220/2018

Referente:

Simona Bonafè (S&D)

Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas
14.	ANO 2019. gada Klimata pārmaiņu konference (COP25) Santjago (Čīle)
ENVI/9/00575
	2019/2712(RSP)	

Līdzreferenti:

Peter Liese (PPE)
Mohammed Chahim (S&D)
Nils Torvalds (Renew)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Mick Wallace (GUE/NGL)
RE – PE639.670v02-00
QO – PE639.668v02-00
QO – PE639.669v02-00
Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Tādu jautājumu pieņemšana, uz kuriem jāatbild mutiski
15.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: apstiprinājuma periodu pagarināšana darbīgajām vielām alfa-cipermetrīnam, beflubutamīdam, benalaksilam, bentiavalikarbam, bifenazātam, boskalīdam, bromoksinilam, kaptānam, ciazofamīdam, desmedifamam, dimetoātam, dimetomorfam, diuronam, etefonam, etoksazolam, famoksadonam, fenamifosam, flumioksazīnam, fluoksastrobīnam, folpetam, foramsulfuronam, formetanātam, metalaksilam-M, metiokarbam, metribuzīnam, milbemektīnam, Paecilomyces lilacinus celmam 251, fenmedifāmam, fosmetam, pirimifosmetilam, propamokarbam, protiokonazolam, s-metolahloram un tebukonazolam (D061354)
ENVI/9/01299
	2019/2825(RSP)	

Referente:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana
16.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: apstiprinājuma periodu pagarināšana darbīgajām vielām amidosulfuronam, beta-ciflutrīnam, bifenoksam, hlortoluronam, klofentezīnam, klomazonam, cipermetrīnam, daminozīdam, deltametrīnam, dikambam, difenokonazolam, diflubenzuronam, diflufenikānam, fenoksapropam-P, fenpropidīnam, fludioksonilam, flufenacetam, fostiazātam, indoksakarbam, lenacilam, MCPA, MCPB, nikosulfuronam, piklorāmam, prosulfokarbam, piriproksifēnam, tiofanātmetilam, triflusulfuronam un tritosulfuronam (D062951)

ENVI/9/01301
	2019/2826(RSP)	

Referente:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana
17.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar 112. pantu: tādu produktu laišana tirgū, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), no tās sastāv vai ir no tās ražoti, atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 (D061869-04)
ENVI/9/01325

Līdzreferenti:

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

 
	Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana
18.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar 112. pantu: atļaujas atjaunošana laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu soju A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) vai no tās sastāv vai ir no tās ražoti, atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 (D062417-04)
ENVI/9/01326
	2019/2828(RSP)	

Līdzreferenti:

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

Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana
19.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar 112. pantu: atļauja laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 vai kas sastāv vai ir ražoti no tās, un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā apvienotas divas, trīs vai četras atsevišķas modifikācijas MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 un DAS-40278-9 vai kas sastāv vai ir ražoti no tās, atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 (D062827-03)

ENVI/9/01327
	2019/2829(RSP)	

Līdzreferenti:

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

Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana
*** Elektroniskās balsošanas beigas ***
------
20.	ANO 2019. gada Klimata pārmaiņu konference (COP25) Santjago (Čīle)
ENVI/9/00575
	2019/2712(RSP)	

Līdzreferenti:

Peter Liese (PPE)
Mohammed Chahim (S&D)
Nils Torvalds (Renew)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Mick Wallace (GUE/NGL)
RE – PE639.670v02-00
QO – PE639.668v02-00
QO – PE639.669v02-00
Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana
21.	Viedokļu apmaiņa ar Komisiju par Otro rīcības plānu par cīņu par tabakas izstrādājumu nelikumīgu tirdzniecību 2018.–2022. gadam (COM(2018)0846)
* * *
2019. gada 26. septembrī plkst. 9.30–12.30
Seminārs saistībā ar komisāru amatu kandidātu uzklausīšanu
22.	Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja: pašreiz un turpmāk risināmie jautājumi
ENVI/9/01349
	(skatīt atsevišķu darba kārtības projektu)
23.	Dažādi jautājumi
24.	Nākamās sanāksmes
	2019. gada 6.–7. novembrī (Briselē)

