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Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

ENVI(2020)0528_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Ceturtdien, 2020. gada 28. maijā, plkst. 9.00–11.00 un plkst. 11.00–12.00 un plkst. 16.30–18.30 un plkst. 18.30–19.30
Briselē
Telpa: József Antall (4Q2)
un ENVI komitejas locekļiem piedaloties attālināti
2020. gada 28. maijā plkst. 9.00–11.00
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
3.	Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
	2020. gada 17.–18. februārī	PV – PE648.325v01-00
2020. gada 4. martā	PV – PE648.465v01-00
4.	Priekšlikums, ar ko izveido klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas Klimata akts)
ENVI/9/02649
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Referente:

Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
Atbildīgā komiteja:

ENVI


Atzinumi:

ECON
Lēmums: atzinumu nesniegt


EMPL
Lēmums: atzinumu nesniegt


ITRE
Zdzisław Krasnodębski (ECR)


TRAN
Tilly Metz (Verts/ALE)
PA – PE650.613v01-00

REGI
Caroline Roose (Verts/ALE)


AGRI
Asger Christensen (Renew)
PA – PE650.646v01-00
 
	Ziņojuma projekta izskatīšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 3. jūnijā plkst. 11.00
5.	Zāļu trūkums — jaunās problēmas risināšana
ENVI/9/02769
	2020/2071(INI)	

Referente:

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)
PR – PE650.394v01-00
Atbildīgā komiteja:

ENVI*


Atzinumi:

DEVE
Beata Kempa (ECR)


INTA
Andrey Kovatchev (PPE)
PA – PE650.551v01-00
AM – PE652.313v01-00

EMPL
Lēmums: atzinumu nesniegt


ITRE*
Joëlle Mélin (ID)
PA – PE650.634v01-00
AM – PE652.374v01-00

TRAN
Marco Campomenosi (ID)
PA – PE650.657v01-00
AM – PE652.370v01-00

JURI
Gilles Lebreton (ID)

 
	Ziņojuma projekta izskatīšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 3. jūnijā plkst. 11.00
* * *
2020. gada 28. maijā plkst. 11.00–12.00
*** Balsošanas laiks ***
Attālinātas balsošanas procedūras atklāšana
Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā, – gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies attālināti, – balsos pa e-pastu, izmantojot drukātas balsošanas zīmes
6.	Komiteju kopīgo sanāksmju procedūra (58. pants) ar ECON un ENVI komitejām ceturtdien, 2020. gada 28. maijā
CJ36/9/03024
Skatīt atsevišķo darba kārtības projektu
* * *
2020. gada 28. maijā plkst. 16.30–18.30
Balsošanas rezultātu rakstiska paziņošana 
* * *
7.	Viedokļu apmaiņa ar veselības un pārtikas drošuma komisāri Stella Kyriakides – iepazīstināšana ar stratēģiju “no lauka līdz galdam” un veselības programmu
8.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu: darbīgās vielas piriproksifēna I apstiprinājuma atjaunošana saistībā ar augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (D066474)
ENVI/9/03032

Referente:

Joëlle Mélin (ID)

 
	Rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana
* * *
2020. gada 28. maijā plkst. 18.30–19.30
*** Balsošanas laiks ***
Attālinātas balsošanas procedūras atklāšana
Visi deputāti, kuri piedalīsies balsošanā, proti, gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies attālināti, balsos pa e-pastu, izmantojot drukātas vēlēšanu zīmes.
9.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu: darbīgās vielas piriproksifēna I apstiprinājuma atjaunošana saistībā ar augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (D066474)
ENVI/9/03032

Referente:

Joëlle Mélin (ID)

 
	Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana
* * *
Balsošanas rezultātu rakstiska paziņošana 
10.	Dažādi jautājumi
11.	Nākamās sanāksmes
	2020. gada 4. jūnijā (Briselē)

