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Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

ENVI(2020)0907_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis, 16.45–18.45 val.
Briuselis
Salė: József Antall (4Q2)
ENVI komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu.
2020 m. rugsėjo 7 d. 16.45–18.15 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininko pranešimai
3.	Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovu dėl ES strategijos dėl vakcinų, taip pat dėl dabartinės padėties, susijusios su susitarimu dėl išankstinio vakcinų pirkimo
2020 m. rugsėjo 7 d. 18.15–18.45 val.
4.	Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą: dėl titano dioksido (E 171) specifikacijų iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos, priedas (D066794/03)
ENVI/9/04004

Pranešėjai:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Eric Andrieu (S&D)
Eleonora Evi (NI)
Joëlle Mélin (ID)
Ljudmila Novak (PPE)
Mick Wallace (GUE/NGL)

 
	Pasiūlymo dėl rezoliucijos svarstymas

* * *
*** Balsavimas ***
Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia.
Balsavimas prasidės 18.45 val. ir baigsis 20.15 val.
Visi balsavime dalyvaujantys nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.
5.	Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą: dėl titano dioksido (E 171) specifikacijų iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos, priedas (D066794/03)
ENVI/9/04004

Pranešėjai:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Eric Andrieu (S&D)
Eleonora Evi (NI)
Joëlle Mélin (ID)
Ljudmila Novak (PPE)
Mick Wallace (GUE/NGL)

 
	Pasiūlymo dėl rezoliucijos priėmimas

6.	Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
ENVI/9/03263
	2020/1998(BUD)	

Nuomonės referentas:

Pascal Canfin (RENEW)
PA – PE653.750v01-00
AM – PE654.048v01-00
Atsakingas komitetas:

BUDG


 
	Nuomonės projekto pakeitimų tvirtinimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. liepos 8 d. 11.00 val.
7.	Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatos
ENVI/9/02487
	2020/2012(INL)	

Nuomonės referentas:

Adam Jarubas (PPE)
PA – PE648.284v01-00
AM – PE652.646v01-00
Atsakingas komitetas:

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Pakeitimų priėmimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. birželio 5 d. 11.00 val.
Galutinio balsavimo dėl prieštaravimo projekto rezultatai bus paskelbti raštu.
Balsavimo dėl nuomonės projektų pakeitimų rezultatai bus paskelbti raštu.
Galutinis balsavimas dėl nuomonės projektų vyks 2020 m. rugsėjo 10 d. posėdyje.
*** Balsavimo pabaiga ***
* * *
8.	Kiti klausimai
9.	Kiti posėdžiai
	2020 m. rugsėjo 10 d. 9.00–11.00 val. ir 11.30–12.30 val. (Briuselis)

2020 m. rugsėjo 11 d. 10.00–10.30 val. (Briuselis)

