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Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

ENVI(2020)0928_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 13.45–15.45 val.
Briuselis
Salė: József Antall (6Q2)
ENVI komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu.
2020 m. rugsėjo 28 d. 13.45–14.15 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininko pranešimai
3.	Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą: didžiausia leidžiamoji akrilamido koncentracija tam tikruose kūdikiams ir mažiems vaikams skirtuose maisto produktuose 
ENVI/9/04194

Pranešėjai:

Jutta Paulus (Verts/ALE)
Christel Schaldemose (S&D)
Martin Hojsík (RENEW)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Mick Wallace (GUE/NGL)

 
	Pasiūlymo dėl rezoliucijos svarstymas

2020 m. rugsėjo 28 d. 14.15–15.45 val.
4.	Keitimasis nuomonėmis su Komisijos pirmininko pavaduotoju Fransu Timmermansu tema „2030 m. Europos klimato užmojų didinimas“
* * *
*** 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.	Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 4 dalies c punktą: didžiausia leidžiamoji akrilamido koncentracija tam tikruose kūdikiams ir mažiems vaikams skirtuose maisto produktuose 
ENVI/9/04194

Pranešėjai:

Jutta Paulus (Verts/ALE)
Christel Schaldemose (S&D)
Martin Hojsík (RENEW)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Mick Wallace (GUE/NGL)

 
	Pasiūlymo dėl rezoliucijos priėmimas

6.	ES teisinė sistema, skirta ES sukeliamam pasauliniam miškų naikinimui sustabdyti ir pradėti juos atkurti
ENVI/9/02242
	2020/2006(INL)	

Pranešėja:

Delara Burkhardt (S&D)
PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI*


Nuomonę teikiantys komitetai:

DEVE
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
AD – PE652.315v02-00
AM – PE653.848v01-00

INTA*
Karin Karlsbro (RENEW)
AD – PE652.411v03-00
AM – PE653.994v01-00

ITRE
Mauri Pekkarinen (RENEW)
AD – PE646.934v02-00
AM – PE648.618v01-00

AGRI
Martin Häusling (Verts/ALE)
PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00
 
	Pakeitimų priėmimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. liepos 13 d. 17.00 val.
Balsavimo dėl pranešimo projekto „ES teisinė sistema, skirta ES sukeliamam pasauliniam miškų naikinimui sustabdyti ir pradėti juos atkurti“ pakeitimų rezultatai bus paskelbti raštu.
Galutinis balsavimas dėl pranešimo projekto vyks 2020 m. spalio 1 d. posėdyje.
*** Balsavimo pabaiga ***
* * *
7.	Kiti klausimai
8.	Kiti posėdžiai
	2020 m. spalio 1 d. 9.00–11.00 val. ir 11.30–12.30 val. (Briuselis)



