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Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

ENVI(2020)0714_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. liepos 14 d., antradienis, 13.30–14.00 val.
Briuselis
Salė: József Antall (2Q2)
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Balsavimo dėl pranešimo projekto „Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieiga“ pakeitimų ir pranešimo projekto „Vaistų trūkumas: naujos problemos sprendimo būdai“ pakeitimų rezultatų paskelbimas
*** Balsavimas ***
Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia.
Balsavimas prasidės 14.00 val. ir baigsis 16.00 val.
Visi balsavime dalyvaujantys nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.
3.	Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieiga
ENVI/9/00533
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Pranešėja:

Esther de Lange (PPE)
PR – PE644.883v01-00
AM – PE646.951v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI*


Nuomonę teikiantys komitetai:

ITRE
Sprendimas: nuomonės neteikti


IMCO*
Anna Cavazzini (Verts/ALE)
AD – PE643.178v02-00
AM – PE644.807v01-00

TRAN
Sven Schulze (PPE)
AD – PE644.889v02-00
AM – PE646.958v01-00
AM – PE646.974v01-00
 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 28 d. 11.00 val.
4.	Vaistų trūkumas: naujos problemos sprendimo būdai
ENVI/9/02769
	2020/2071(INI)	

Pranešėja:

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)
PR – PE650.394v01-00
AM – PE652.627v01-00
AM – PE652.629v01-00
AM – PE652.628v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI*


Nuomonę teikiantys komitetai:

DEVE
Beata Kempa (ECR)
AD – PE653.840v01-00

INTA
Andrey Kovatchev (PPE)
AD – PE650.551v02-00
AM – PE652.313v01-00

EMPL
Sprendimas: nuomonės neteikti


ITRE*
Joëlle Mélin (ID)
AD – PE650.634v02-00
AM – PE652.374v01-00

TRAN
Marco Campomenosi (ID)
AD – PE650.657v03-00
AM – PE652.370v01-00

JURI
Gilles Lebreton (ID)
AL – PE652.652v01-00
 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. birželio 3 d. 11.00 val.
5.	Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas
ENVI/9/02785
	2020/2058(INI)	

Nuomonės referentas:

Petros Kokkalis (GUE/NGL)
PA – PE650.586v01-00
AM – PE650.680v01-00
Atsakingi komitetai:

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
AM – PE652.496v02-00
 
	Pakeitimų priėmimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. birželio 9 d. 11.00 val.
6.	Tvaresnės bendros rinkos verslui ir vartotojams kūrimas
ENVI/9/02449
	2020/2021(INI)	

Nuomonės referentas:

Pascal Canfin (RENEW)
PA – PE647.120v01-00
AM – PE647.121v01-00
Atsakingas komitetas:

IMCO
David Cormand (Verts/ALE)
PR – PE650.478v02-00
AM – PE653.970v01-00
 
	Pakeitimų priėmimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. birželio 4 d. 11.00 val.
Galutinio balsavimo dėl dviejų pranešimų projektų rezultatai bus paskelbti raštu.
Balsavimo dėl nuomonės projekto „Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas“ pakeitimų ir nuomonės projekto „Tvaresnės bendros rinkos verslui ir vartotojams kūrimas“ pakeitimų rezultatai bus paskelbti raštu.
Galutinis balsavimas dėl šių dviejų nuomonių projektų vyks 2020 m. liepos 16 d. posėdyje.
*** Balsavimo pabaiga ***
7.	Kiti klausimai
8.	Kiti posėdžiai
	2020 m. liepos 16 d. 9.30–11.00 val. (Briuselis)


