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Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

ENVI(2020)1001_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 9.00–11.00 val. ir 11.30–12.30 val.
Briuselis
Salė: József Antall (4Q2)
CONT ir ENVI komitetų nariai dalyvauja nuotoliniu būdu
1.	2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienio, bendras CONT ir ENVI komitetų posėdis
ENVI/9/04198




OJ – PE657.485v01-00
 
	Žr. atskirą darbotvarkės projektą

* * *
ENVI komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu
2.	Keitimasis nuomonėmis su Komisijos ir Europos maisto saugos tarnybos atstovais gairių dėl bičių turinio tema
3.	Teisės aktų oro kokybės klausimu įgyvendinimo vertinimo sesija
ENVI/9/04202
* * *
*** Balsavimas ***
Balsavimas prasidės 12.30 val. ir baigsis 14.30 val.
Visi balsavime dalyvaujantys nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.
4.	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)
AD – PE650.488v02-00
AM – PE652.511v01-00
 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. liepos 13 d. 17.00 val.
5.	Programos „InvestEU“ nustatymas
ENVI/9/03160
***I	2020/0108(COD)	COM(2020)0403 – C9-0158/2020

Nuomonės referentas:

Pascal Canfin (RENEW)
AM – PE655.961v01-00
AM – PE657.154v01-00
Atsakingi komitetai:

BUDG, ECON*
José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)
PR – PE655.923v01-00
AM – PE657.232v01-00
 
	Pakeitimų priėmimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. rugsėjo 2 d. 11.00 val.
6.	Viešojo sektoriaus paskolų priemonė pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą
ENVI/9/03227
***I	2020/0100(COD)	COM(2020)0453 – C9-0153/2020

Nuomonės referentas:

Pascal Canfin (RENEW)
AM – PE655.962v01-00
Atsakingi komitetai:

BUDG, ECON
Johan Van Overtveldt (ECR)
Henrike Hahn (Verts/ALE)
PR – PE655.767v01-00
AM – PE657.150v01-00
 
	Pakeitimų priėmimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. rugsėjo 2 d. 11.00 val.
Galutinio balsavimo dėl pranešimo projekto „ES teisinė sistema, skirta ES sukeliamam pasauliniam miškų naikinimui sustabdyti ir pradėti juos atkurti“ rezultatai bus paskelbti raštu.
Balsavimo dėl nuomonių projektų „Programos „InvestEU“ nustatymas“ ir „Viešojo sektoriaus paskolų priemonė pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą“ pakeitimų rezultatai bus paskelbti raštu.
Galutinis balsavimas dėl nuomonės projektų vyks 2020 m. spalio 2 d. 10.00–11.00 val. Balsavimas bus paskelbtas e. paštu.
*** Balsavimo pabaiga ***
7.	Kiti klausimai
8.	Kiti posėdžiai
	2020 m. spalio 12 d. (Briuselis)


