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Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

ENVI(2020)1012_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. spalio 12 d., pirmadienis, 13.45–15.45 val.
Briuselis
Salė: Altiero Spinelli (3G-3)
ENVI komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininko pranešimai
3.	Pirmininko pranešimai dėl 2020 m. rugsėjo 28 d. koordinatorių rekomendacijų
4.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2020 m. liepos 6–7 d.	PV – PE655.857v01-00

2020 m. liepos 13 d.	PV – PE655.916v01-00
2020 m. liepos 14 d.	PV – PE655.910v01-00
2020 m. liepos 16 d.	PV – PE655.915v01-00
5.	Viešasis klausymas tema „Perspektyvos ir pavojai aplinkai, visuomenės sveikatai ir maisto saugai būsimuose ES ir JK santykiuose“
ENVI/9/04287
	Žr. atskirą darbotvarkės projektą

* * *
*** Balsavimas ***
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“.
6.	2021–2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos (programa „ES – sveikatos labui“) nustatymas ir Reglamento (ES) Nr. 282/2014 panaikinimas
ENVI/9/03163
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Pranešėjas:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE653.803v01-00
AM – PE655.706v01-00
AM – PE653.822v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI


Nuomonę teikiantys komitetai:

BUDG
Nicolae Ștefănuță (RENEW)
AD – PE653.947v02-00
AM – PE655.678v01-00

EMPL
Sprendimas: nuomonės neteikti


ITRE
Sprendimas: nuomonės neteikti


IMCO
Sprendimas: nuomonės neteikti

Pozicijos pakeitimų forma:

FEMM
Chrysoula Zacharopoulou (RENEW)
AD – PE657.308v01-00
 
	Pakeitimų priėmimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. liepos 13 d. 11.00 val.
7.	Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės nustatymas
ENVI/9/03219
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Nuomonės referentas:

Pascal Canfin (RENEW)
AM – PE657.228v01-00
AM – PE655.963v01-00
AM – PE657.229v01-00
Atsakingi komitetai:

BUDG, ECON*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (RENEW)
PR – PE655.950v02-00
AM – PE657.422v01-00
AM – PE655.953v01-00
AM – PE657.420v01-00
AM – PE657.421v02-00
 
	Pakeitimų priėmimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. rugsėjo 4 d. 11.00 val.
Balsavimo dėl pranešimo projekto „2021–2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos (programa „ES – sveikatos labui“) nustatymas ir Reglamento (ES) Nr. 282/2014 panaikinimas“ ir nuomonės projekto „Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės nustatymas“ pakeitimų rezultatai bus paskelbti raštu.
Galutinis balsavimas dėl pranešimo projekto ir dėl nuomonės projekto vyks raštu 2020 m. spalio 13 d. 10.00–11.00 val. Balsavimas bus paskelbtas e. paštu.
*** Balsavimo pabaiga ***
* * *
8.	Kiti klausimai
9.	Kiti posėdžiai
	2020 m. spalio 15 d. (Briuselis)


