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Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

ENVI(2020)0217_1
PÄEVAKORRA PROJEKT
Koosolek
Esmaspäev, 17. veebruar 2020 kell 15.00–18.30
Teisipäev, 18. veebruar 2020 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30
Brüssel
Ruum: József Antall (2Q2)
17. veebruar 2020 kell 15.00–18.30
1.	Päevakorra kinnitamine
2.	Juhataja teadaanded
3.	Koosolekute protokollide kinnitamine
	16. detsember 2019	PV – PE645.033v01-00
20.–21. jaanuar 2020	PV – PE646.898v01-00
* * *
Ühine arutelu
4.	Arvamuste vahetus komisjoniga järgmiste direktiivide toimivuskontrolli üle: veepoliitika raamdirektiiv, põhjavee direktiiv, keskkonnakvaliteedi standardite direktiiv ja üleujutuste direktiiv; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/118/EÜ, mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse ja seisundi halvenemise eest; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/105/EÜ, mis käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas ning millega muudetakse nõukogu direktiive 82/176/EMÜ, 83/513/EMÜ, 84/156/EMÜ, 84/491/EMÜ, 86/280/EMÜ ja tunnistatakse need seejärel kehtetuks ning muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/60/EÜ üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta
5.	Arvamuste vahetus komisjoniga nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/27/EMÜ (asulareovee puhastamise kohta) hindamise üle
* * *
Ühine arutelu
6.	Arvamuste vahetus 2021. aasta eelarve raportööri Pierre Larrouturouga
7.	2021. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu
ENVI/9/02140
	2019/2213(BUD)	

Arvamuse koostaja:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE646.875v01-00
Vastutav:

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)
PR – PE647.107v01-00
 
	Arvamuse projekti läbivaatamine
Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 20. veebruar 2020 kell 11.00
* * *
8.	Arvamuste vahetus Euroopa Komisjoniga välisõhu kvaliteeti käsitleva direktiivi 2004/107/EÜ (arseeni, kaadmiumi, elavhõbeda, nikli ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse kohta välisõhus) ja direktiivi 2008/50/EÜ (välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta) toimivuskontrolli üle
9.	Arvamuste vahetus komisjoniga toiduohutuse riskide üle seoses hobuseliha impordiga
* * *
18. veebruar 2020 kell 9.00–11.00
Kinnine koosolek
10.	Koordinaatorite koosolek
* * *
18. veebruar 2020 kell 11.00–12.30
11.	Arvamuste vahetus tervise ja toiduohutuse voliniku Stella Kyriakidesega Euroopa vähktõvevastase võitluse kava, koroonaviiruse puhangu hetkeolukorra ja strateegia „Talust toidulauani“ üle
* * *
18. veebruar 2020 kell 14.30–18.30
12.	Teise aseesimehe valimine
13.	Kolmanda aseesimehe valimine
*** Elektrooniline hääletus ***
14.	Olmevee kvaliteet (uuesti sõnastatud)
ENVI/9/01277
***I	2017/0332(COD)	COM(2017)0753 – C8-0019/2018

Raportöör:

Christophe Hansen (PPE)

Vastutav:

ENVI


 
	Institutsioonidevahelistest läbirääkimistest tuleneva esialgse kokkuleppe hääletus
*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***
15.	Laevade kütusekulu andmete üleilmne andmekogumissüsteem
ENVI/9/00420
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Raportöör:

Jutta Paulus (Verts/ALE)
PR – PE646.870v01-00
Vastutav:

ENVI


Arvamused:

ITRE –
Otsus: arvamust ei esitata


TRAN –
Magdalena Adamowicz (PPE)
PA – PE641.314v01-00
 
	Raporti projekti läbivaatamine
Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 3. märts 2020 kell 11.00
16.	Arvamuste vahetus komisjoniga e-sigarettide ja soojuse mõjul toimivate tubakatoodete üle
* * *
Ühine arutelu
17.	Arvamuste vahetus Euroopa Kontrollikojaga eriaruande nr 16/2019 „Euroopa keskkonnamajanduslikku arvepidamist saab muuta poliitikakujundajatele kasulikumaks“ üle
18.	Arvamuste vahetus Euroopa Kontrollikojaga eriaruande nr 18/2019 „ELi kasvuhoonegaaside heide: aruandlus toimib, kuid heite vähendamise kohta tulevikus on vaja paremat teavet“ üle
* * *
19.	Arvamuste vahetus Euroopa Komisjoniga plii üle püssikuulides
20.	Muud küsimused
21.	Järgmised koosolekud
	5. märts 2020

