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Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

ENVI(2020)0629_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. birželio 29 d., pirmadienis, 13.45–15.45 val.
Briuselis
Salė: József Antall (6Q2)
ENVI komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininko pranešimai
3.	Pirmininko pranešimai dėl 2020 m. birželio 22 d. koordinatorių rekomendacijų
4.	Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovu dėl oficialios maisto grandinės kontrolės
5.	Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovu dėl Direktyvos 2009/128/EB dėl tausiojo pesticidų naudojimo įgyvendinimo ir dėl Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką vertinimo
* * *
*** Balsavimas ***
Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia.
Balsavimas prasidės 15.45 val. ir baigsis 17.45 val.
Visi balsavime dalyvaujantys nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.
6.	ES pastatų ūkio energijos vartojimo efektyvumo potencialo didinimas
ENVI/9/02830
	2020/2070(INI)	

Nuomonės referentė:

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

ITRE
Ciarán Cuffe (Verts/ALE)
PR – PE648.631v02-00
AM – PE652.316v01-00
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. gegužės 12 d. 11.00 val.
7.	Cheminių medžiagų strategija tvarumui užtikrinti
ENVI/9/02398
	2020/2531(RSP)	

Pranešėjai:

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
Atsakingas komitetas:

ENVI


 
	Pasiūlymo dėl rezoliucijos priėmimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. balandžio 21 d. 11.00 val.
8.	Teisingos pertvarkos fondo įsteigimas
ENVI/9/02351
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Nuomonės referentas:

Alexandr Vondra (ECR)
PA – PE650.356v03-00
AM – PE650.633v02-00
AM – PE652.279v02-00
AM – PE650.732v02-00
Atsakingas komitetas:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
 
	Pakeitimų priėmimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. gegužės 12 d. 11.00 val.
Galutinio balsavimo dėl nuomonės projekto dėl ES pastatų ūkio energijos vartojimo efektyvumo potencialo didinimo ir dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl cheminių medžiagų strategijos tvarumui užtikrinti rezultatai bus paskelbti raštu.
Balsavimo dėl nuomonės projekto dėl Teisingos pertvarkos fondo įsteigimo pakeitimų rezultatai bus paskelbti raštu.
Galutinis balsavimas dėl nuomonės projekto dėl Teisingos pertvarkos fondo įsteigimo vyks 2020 m. liepos 2 d. posėdyje.
*** Balsavimo pabaiga ***
* * *
9.	Kiti klausimai
10.	Kiti posėdžiai
	2020 m. liepos 2 d. 9.00–11.00 val. (Briuselis)


