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Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

ENVI(2020)1001_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Ceturtdien, 2020. gada 1. oktobrī, plkst. 9.00–11.00 un plkst. 11.30–12.30
Briselē
Telpa: József Antall (4Q2)
Un CONT un ENVI komitejas locekļiem piedaloties attālināti
1.	CONT un ENVI komiteju kopīga sanāksme ceturtdien, 2020. gada 1. oktobrī
ENVI/9/04198




OJ – PE657.485v01-00
 
	Skatīt atsevišķu darba kārtības projektu
* * *
Un ENVI komitejas locekļiem piedaloties attālināti
2.	Viedokļu apmaiņa ar Komisiju un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi par pamatnostādnēm attiecībām uz bitēm
3.	Sanāksme gaisa kvalitātes jomas tiesību aktu īstenošanas izvērtēšanai
ENVI/9/04202
* * *
*** Balsošanas laiks ***
Balsošana sāksies plkst. 12:30 un beigsies plkst. 14:30
Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā (gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies attālināti) balsos, izmantojot lietotni iVote.
4.	ES tiesiskais regulējums ES izraisītas globālas atmežošanas apturēšanai un vēršanai pretējā virzienā
ENVI/9/02242
	2020/2006(INL)	

Referente:

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

ENVI*


Atzinumi:

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
 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 13. jūlijā plkst. 17.00
5.	Priekšlikums, ar ko izveido programmu InvestEU
ENVI/9/03160
***I	2020/0108(COD)	COM(2020)0403 – C9-0158/2020

Atzinuma sagatavotājs:

Pascal Canfin (Renew)
AM – PE655.961v01-00
AM – PE657.154v01-00
Atbildīgā komiteja:

BUDG, ECON*
José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)
PR – PE655.923v01-00
AM – PE657.232v01-00
 
	Grozījumu pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 2. septembrī plkst. 11.00
6.	Publiskā sektora aizdevumu mehānisms Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma ietvaros
ENVI/9/03227
***I	2020/0100(COD)	COM(2020)0453 – C9-0153/2020

Atzinuma sagatavotājs:

Pascal Canfin (Renew)
AM – PE655.962v01-00
Atbildīgā komiteja:

BUDG, ECON
Johan Van Overtveldt (ECR)
Henrike Hahn (Verts/ALE)
PR – PE655.767v01-00
AM – PE657.150v01-00
 
	Grozījumu pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 2. septembrī plkst. 11.00
Galīgā balsojuma rezultātus par grozījumiem ziņojuma projektā “ES tiesiskais regulējums ES izraisītas globālas atmežošanas apturēšanai un vēršanai pretējā virzienā” paziņos rakstiski.
Balsojumu rezultātus par grozījumiem atzinumu projektos “Priekšlikums, ar ko izveido programmu InvestEU” un “Publiskā sektora aizdevumu mehānisms Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma ietvaros” paziņos rakstiski.
Galīgais balsojums par atzinuma projektiem notiks rakstiski 2020. gada 2. oktobrī no plkst. 10:00 līdz 11:00. To uzsāks, izmantojot e-pastu. 
*** Balsošanas beigas ***
7.	Dažādi jautājumi
8.	Nākamās sanāksmes
	2020. gada 12. oktobrī (Briselē)

