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Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

ENVI(2020)0625_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Ceturtdien, 2020. gada 25. jūnijā, plkst. 9.30–11.00 un plkst. 16.45–18.45
Briselē
Telpa: József Antall (2Q2)
Un ENVI komitejas locekļiem piedaloties attālināti
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
3.	Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
	2020. gada 5. martā	PV – PE650.672v01-00
4.	Viedokļu apmaiņa ar Komisiju par uzturvērtības marķējumu iepakojuma priekšpusē un uzturvērtības un veselīguma norāžu regulas izvērtēšanu
* * *
*** Balsošanas laiks ***
Attālinātas balsošanas procedūras atklāšana
Balsošana sāksies plkst. 11.00 un beigsies plkst. 13.00.
Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā (gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies attālināti) balsos, izmantojot lietotni iVote.
5.	ES ēku fonda energoefektivitātes potenciāla maksimāla izmantošana
ENVI/9/02830
	2020/2070(INI)	

Atzinuma sagatavotāja:

Maria Spyraki (PPE)
PA – PE650.506v01-00
AM – PE650.699v01-00
Atbildīgā komiteja:

ITRE
Ciarán Cuffe (Verts/ALE)
PR – PE648.631v02-00
AM – PE652.316v01-00
 
	Grozījumu pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 12. maijā plkst. 11.00
6.	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


 
	Tāda jautājuma pieņemšana, uz kuru jāatbild mutiski
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 21. aprīlī plkst. 11.00
7.	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


 
	Grozījumu pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 21. aprīlī plkst. 11.00
Balsojuma rezultāti par jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski, tiks paziņoti rakstiski.

Balojuma rezultāti par atzinuma projekta grozījumiem un rezolūcijas priekšlikuma projekta grozījumiem tiks paziņoti rakstiski.

Galīgais balsojums par atzinuma projektu un rezolūcijas priekšlikuma projektu notiks 2020. gada 29. jūnija sanāksmē.
* * *
2020. gada 25. jūnijā plkst. 16.45–18.45
8.	Viedokļu apmaiņa ar Pasaules Veselības organizācijas ģenerāldirektoru Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus par cīņu pret Covid-19, tostarp globālu rīcību koronavīrusa apkarošanai
* * *
Aptuveni plkst. 18.15
Sanāksmi organizē politikas departaments A pēc Veselības jautājumu darba grupas pieprasījuma
9.	Jaunā koronavīrusa pandēmija — vakcīna, slimības ārstēšana un veselības aprūpes sistēmu noturība
ENVI/9/03362
Skatīt atsevišķu programmas projektu
10.	Dažādi jautājumi
11.	Nākamās sanāksmes
	2020. gada 29. jūnijā plkst. 13.45–15.45 (Briselē)

