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Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

ENVI(2020)0608_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Pirmdien, 2020. gada 8. jūnijā, plkst. 13.45–15.45
Briselē
Telpa: József Antall (6Q2)
un ENVI komitejas locekļiem piedaloties attālināti
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
3.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi par koordinatoru 2020. gada 2. jūnija ieteikumiem
4.	Ilgtspēju sekmējoša stratēģija attiecībā uz ķimikālijām
ENVI/9/02398
	2020/2531(RSP)	

Līdzreferenti:

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
Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana
Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem un Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) izpilddirektoru Bjorn Hansen
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 21. aprīlī plkst. 11.00
5.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACHLaw Ltd) piešķir daļēju atļauju konkrētām vajadzībām izmantot hroma trioksīdu
ENVI/9/03127

Līdzreferenti:

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (Renew)

 
	Viedokļu apmaiņa, pamatojoties uz rezolūcijas priekšlikumu
6.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: apstiprinājuma perioda pagarināšana darbīgajām vielām beflubutamīdam, benalaksilam, bentiavalikarbam, bifenazātam, boskalīdam, bromoksinilam, kaptānam, ciazofamīdam, dimetomorfam, etefonam, etoksazolam, famoksadonam, fenamifosam, flumioksazīnam, fluoksastrobīnam, folpetam, formetanātam, metribuzīnam, milbemektīnam, Paecilomyces lilacinus celmam 251, fenmedifāmam, fosmetam, pirimifosmetilam, propamokarbam, protiokonazolam un S-metolahloram
ENVI/9/03128

Līdzreferentes:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Maria Arena (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Eleonora Evi (NI)

 
	Viedokļu apmaiņa, pamatojoties uz rezolūcijas priekšlikumu
* * *
*** Balsošanas laiks ***
Attālinātas balsošanas procedūras atklāšana
Balsošana sāksies plkst. 15.45 un beigsies plkst. 16.45
Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā, – gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies attālināti, – balsos pa e-pastu, izmantojot drukātas vēlēšanu zīmes
7.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACHLaw Ltd) piešķir daļēju atļauju konkrētām vajadzībām izmantot hroma trioksīdu
ENVI/9/03127

Līdzreferenti:

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (Renew)

 
	Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana
8.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: apstiprinājuma perioda pagarināšana darbīgajām vielām beflubutamīdam, benalaksilam, bentiavalikarbam, bifenazātam, boskalīdam, bromoksinilam, kaptānam, ciazofamīdam, dimetomorfam, etefonam, etoksazolam, famoksadonam, fenamifosam, flumioksazīnam, fluoksastrobīnam, folpetam, formetanātam, metribuzīnam, milbemektīnam, Paecilomyces lilacinus celmam 251, fenmedifāmam, fosmetam, pirimifosmetilam, propamokarbam, protiokonazolam un S-metolahloram
ENVI/9/03128

Līdzreferentes:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Maria Arena (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Eleonora Evi (NI)

 
	Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana
*** Balsošanas beigas ***
Balsošanas rezultātu rakstiska paziņošana
9.	Dažādi jautājumi
10.	Nākamās sanāksmes
	2020. gada 16. jūnijā plkst. 9.00–11.00 (Briselē)

