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Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

ENVI(2020)0706_2
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. liepos 6 d., pirmadienis, 14.00–15.45 val.
2020 m. liepos 7 d., antradienis, 9.00–11.00 val.
Briuselis
Salė: József Antall (2Q2)
ENVI komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu.
2020 m. liepos 6 d. 14.00–15.45 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininko pranešimai
3.	Balsavimo dėl nuomonės projekto „Klimato kaitos poveikis pažeidžiamiems besivystančių šalių gyventojams“ pakeitimų rezultatų paskelbimas
Tarybai pirmininkaujančios šalies programos pristatymas
4.	Keitimasis nuomonėmis su Vokietijos sveikatos apsaugos ministru Jensu Spahnu
* * *
*** 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“.
5.	Klimato kaitos poveikis pažeidžiamiems besivystančių šalių gyventojams
ENVI/9/02637
	2020/2042(INI)	

Nuomonės referentas:

Mick Wallace (GUE/NGL)
PA – PE650.533v01-00
AM – PE652.443v01-00
Atsakingas komitetas:

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)

 
	Nuomonės projekto tvirtinimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. gegužės 25 d. 11.00 val.
6.	Pasaulinė laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistema
ENVI/9/00420
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Pranešėja:

Jutta Paulus (Verts/ALE)
PR – PE646.870v01-00
AM – PE648.521v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI


Nuomonę teikiantys komitetai:

ITRE
Sprendimas: nuomonės neteikti


TRAN
Magdalena Adamowicz (PPE)
AD – PE641.314v02-00
AM – PE648.382v01-00
 
	Pakeitimų priėmimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. kovo 10 d. 11.00 val.
7.	ES vaidmuo apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus
ENVI/9/01954
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Pranešėjas:

Stanislav Polčák (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI*


Nuomonę teikiantys komitetai:

DEVE*
Hildegard Bentele (PPE)
AD – PE648.612v02-00
AM – PE650.565v01-00

INTA*
Karin Karlsbro (RENEW)
AD – PE648.523v02-00
AM – PE650.546v01-00

ITRE
Mauri Pekkarinen (RENEW)
AD – PE647.152v02-00
AM – PE648.617v01-00

REGI
Sprendimas: nuomonės neteikti


AGRI*
Juozas Olekas (S&D)
AD – PE648.361v02-00
AM – PE650.344v01-00
 
	Pakeitimų priėmimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. balandžio 29 d. 11.00 val.
Galutinio balsavimo dėl nuomonės projekto „Klimato kaitos poveikis pažeidžiamiems besivystančių šalių gyventojams“ rezultatai bus paskelbti raštu.
Balsavimo dėl pranešimo projekto „Pasaulinė laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistema“ ir pranešimo projekto „ES vaidmuo apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus“ pakeitimų rezultatai bus paskelbti raštu.
Galutinis balsavimas dėl pranešimų projektų vyks 2020 m. liepos 7 d. posėdyje.
*** Balsavimo pabaiga ***
* * *
2020 m. liepos 7 d. 9.00–11.00 val.
8.	Balsavimo dėl pranešimo projekto „Pasaulinė laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistema“ ir pranešimo projekto „ES vaidmuo apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus“ pakeitimų rezultatų paskelbimas.
Tarybai pirmininkaujančios šalies programos pristatymas
9.	Keitimasis nuomonėmis su Vokietijos aplinkos, gamtos apsaugos ir branduolinės saugos ministre Svenja Schulze
10.	2021–2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos (programa „ES – sveikatos labui“) nustatymas ir Reglamento (ES) Nr. 282/2014 panaikinimas
ENVI/9/03163
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Pranešėjas:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE653.803v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI


Nuomonę teikiantys komitetai:

BUDG
Nicolae Ștefănuță (RENEW)
PA – PE653.947v01-00

EMPL
Sprendimas: nuomonės neteikti


ITRE
Sprendimas: nuomonės neteikti


IMCO
Sprendimas: nuomonės neteikti

 
	Pranešimo projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. liepos 13 d. 11.00 val.
* * *
*** Balsavimas ***
Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia.
Balsavimas prasidės 11.00 val. ir baigsis 12.00 val.
Visi balsavime dalyvaujantys nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.
11.	Pasaulinė laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistema
ENVI/9/00420
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Pranešėja:

Jutta Paulus (Verts/ALE)
PR – PE646.870v01-00
AM – PE648.521v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI


Nuomonę teikiantys komitetai:

ITRE
Sprendimas: nuomonės neteikti


TRAN
Magdalena Adamowicz (PPE)
AD – PE641.314v02-00
AM – PE648.382v01-00
 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. kovo 10 d. 11.00 val.
12.	ES vaidmuo apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus
ENVI/9/01954
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Pranešėjas:

Stanislav Polčák (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI*


Nuomonę teikiantys komitetai:

DEVE*
Hildegard Bentele (PPE)
AD – PE648.612v02-00
AM – PE650.565v01-00

INTA*
Karin Karlsbro (RENEW)
AD – PE648.523v02-00
AM – PE650.546v01-00

ITRE
Mauri Pekkarinen (RENEW)
AD – PE647.152v02-00
AM – PE648.617v01-00

REGI
Sprendimas: nuomonės neteikti


AGRI*
Juozas Olekas (S&D)
AD – PE648.361v02-00
AM – PE650.344v01-00
 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. balandžio 29 d. 11.00 val.
Galutinio balsavimo dėl pranešimų projektų rezultatai bus paskelbti raštu.
*** Balsavimo pabaiga ***
* * *
13.	Kiti klausimai
14.	Kiti posėdžiai
	2020 m. liepos 13 d. 16.45–18.45 val. (Briuselis)


