OJ\1215005LV.rtf	PE658.844v01-00
LV	Vienoti daudzveidībā	LV
PE658.844v01-00	 /1 	OJ\1215005LV.rtf
LV
OJ\1215005LV.rtf	 /1 	PE658.844v01-00
	LV

Eiropas Parlaments
2019-2024
file_0.png




Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

ENVI(2020)1012_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Pirmdien, 2020. gada 12. oktobrī, plkst. 13.45–15.45
Briselē
Telpa: Altiero Spinelli (3G-3)
Un ENVI komitejas locekļiem piedaloties attālināti
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
3.	Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru 2020. gada 28. septembra ieteikumiem
4.	Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
	2020. gada 6.–7. jūlijā	PV – PE655.857v01-00
2020. gada 13. jūlijā	PV – PE655.916v01-00
2020. gada 14. jūlijā	PV – PE655.910v01-00
2020. gada 16. jūlijā	PV – PE655.915v01-00
5.	Atklāta uzklausīšana par izredzēm un risku vides, sabiedrības veselības un pārtikas drošuma jomā ES un Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību kontekstā
ENVI/9/04287
	Skatīt atsevišķu darba kārtības projektu
* * *
*** Balsošanas laiks ***
Balsošana sāksies plkst. 15.45 un beigsies plkst. 17.45.
Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā (gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies attālināti) balsos, izmantojot lietotni iVote.
6.	Savienības darbības programmas veselības jomā (2021.–2027. gads) izveide un Regulas (ES) Nr. 282/2014 (programma “ES Veselība”) atcelšana
ENVI/9/03163
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Referents:

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

ENVI


Atzinumi:

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

EMPL
Lēmums: atzinumu nesniegt


ITRE
Lēmums: atzinumu nesniegt


IMCO
Lēmums: atzinumu nesniegt

Nostājas grozījumu veidā:

FEMM
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
AD – PE657.308v01-00
 
	Grozījumu pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 13. jūlijā plkst. 11.00
7.	Priekšlikums, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu
ENVI/9/03219
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Atzinuma sagatavotājs:

Pascal Canfin (Renew)
AM – PE657.228v01-00
AM – PE655.963v01-00
AM – PE657.229v01-00
Atbildīgā komiteja:

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
 
	Grozījumu pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 4. septembrī plkst. 11.00
Balsojuma rezultāti par grozījumiem ziņojuma projektā “Savienības darbības programmas veselības jomā (2021.–2027. gads) izveide un Regulas (ES) Nr. 282/2014 (programma “ES Veselība”) atcelšana un atzinuma projektā “Priekšlikums, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu” tiks paziņoti rakstiski.
Galīgais balsojums par ziņojuma projektu un atzinuma projektu notiks rakstiski 13. oktobrī no plkst. 10:00 līdz 11:00. To uzsāks, izmantojot e-pastu. 
*** Balsošanas beigas ***
* * *
8.	Dažādi jautājumi
9.	Nākamās sanāksmes
	2020. gada 15. oktobrī (Briselē)

