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Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

ENVI(2020)0706_2
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Pirmdien, 2020. gada 6. jūlijā, plkst. 14.00–15.45
Otrdien, 2020. gada 7. jūlijā, plkst. 9.00–11.00
Briselē
Telpa: József Antall (2Q2)
Un ENVI komitejas locekļiem piedaloties attālināti
2020. gada 6. jūlijā plkst. 14.00–15.45
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
3.	Balsojuma par grozījumiem atzinuma projektā “Klimata pārmaiņu ietekme uz neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām jaunattīstības valstīs” rezultātu paziņošana
Padomes prezidentūras programmas izklāsts
4.	Viedokļu apmaiņa ar Vācijas veselības ministru Jens Spahn
* * *
*** Balsošanas laiks ***
Attālinātas balsošanas procedūras atklāšana
Balsošana sāksies plkst. 15.45 un beigsies plkst. 17.45
Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā (gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies attālināti) balsos, izmantojot lietotni iVote.
5.	Klimata pārmaiņu ietekme uz neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām jaunattīstības valstīs
ENVI/9/02637
	2020/2042(INI)	

Atzinuma sagatavotājs:

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

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)

 
	Atzinuma projekta pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 25. maijā plkst. 11.00
6.	Kuģu degvieleļļas patēriņa datu vākšanas globālā sistēma
ENVI/9/00420
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Referente:

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

ENVI


Atzinumi:

ITRE
Lēmums: atzinumu nesniegt


TRAN
Magdalena Adamowicz (PPE)
AD – PE641.314v02-00
AM – PE648.382v01-00
 
	Grozījumu pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 10. martā plkst. 11.00
7.	ES loma pasaules mežu aizsargāšanā un atjaunošanā
ENVI/9/01954
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Referents:

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

ENVI*


Atzinumi:

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
Lēmums: atzinumu nesniegt


AGRI*
Juozas Olekas (S&D)
AD – PE648.361v02-00
AM – PE650.344v01-00
 
	Grozījumu pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 29. aprīlī plkst. 11.00
Galīgajā balsojuma par atzinuma projektu “Klimata pārmaiņu ietekme uz neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām jaunattīstības valstīs” rezultātus paziņos rakstiski.
Balsojumu par grozījumiem ziņojuma projektā “Pasaules mēroga datu vākšanas sistēma kuģu degvieleļļas patēriņa datiem” un grozījumiem ziņojuma projektā “ES loma pasaules mežu aizsardzībā un atjaunošanā” rezultātus paziņos rakstiski.
Galīgais balsojums par ziņojumu projektiem notiks 2020. gada 7. jūlija sanāksmē.
*** Balsošanas beigas ***
* * *
2020. gada 7. jūlijā plkst. 9.00–11.00
8.	Balsojuma par grozījumiem ziņojuma projektā “Pasaules mēroga datu vākšanas sistēma kuģu degvieleļļas patēriņa datiem” un balsojuma par grozījumiem ziņojuma projektā “ES loma pasaules mežu aizsardzībā un atjaunošanā” rezultātu paziņošana.
Padomes prezidentūras programmas izklāsts
9.	Viedokļu apmaiņa ar Vācijas vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministri Svenja Schulze
10.	Priekšlikums, ar ko izveido Savienības darbības programmu veselības jomā (2021.–2027. gads) un atceļ Regulu (ES) Nr. 282/2014 (programma “ES Veselība”)
ENVI/9/03163
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Referents:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE653.803v01-00
Atbildīgā komiteja:

ENVI


Atzinumi:

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

EMPL
Lēmums: atzinumu nesniegt


ITRE
Lēmums: atzinumu nesniegt


IMCO
Lēmums: atzinumu nesniegt

 
	Ziņojuma projekta izskatīšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 13. jūlijā plkst. 11.00
* * *
*** Balsošanas laiks ***
Attālinātas balsošanas procedūras atklāšana
Balsošana sāksies plkst. 11.00 un beigsies plkst. 12.00.
Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā (gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies attālināti) balsos, izmantojot lietotni iVote.
11.	Kuģu degvieleļļas patēriņa datu vākšanas globālā sistēma
ENVI/9/00420
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Referente:

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

ENVI


Atzinumi:

ITRE
Lēmums: atzinumu nesniegt


TRAN
Magdalena Adamowicz (PPE)
AD – PE641.314v02-00
AM – PE648.382v01-00
 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 10. martā plkst. 11.00
12.	ES loma pasaules mežu aizsargāšanā un atjaunošanā
ENVI/9/01954
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Referents:

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

ENVI*


Atzinumi:

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
Lēmums: atzinumu nesniegt


AGRI*
Juozas Olekas (S&D)
AD – PE648.361v02-00
AM – PE650.344v01-00
 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 29. aprīlī plkst. 11.00
Galīgā balsojuma par ziņojuma projektiem rezultātus paziņos rakstiski.
*** Balsošanas beigas ***
* * *
13.	Dažādi jautājumi
14.	Nākamās sanāksmes
	2020. gada 13. jūlijā plkst. 16.45–18.45 (Briselē)

