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Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

ENVI(2020)1028_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Trešdien, 2020. gada 28. oktobrī, plkst. 13.45–15.45
Briselē, Telpa: József Antall (2Q2)
Ceturtdien, 2020. gada 29. oktobrī, plkst. 9.00–11.00
Briselē, Telpa: József Antall (2Q2)
Ceturtdien, 2020. gada 29. oktobrī, plkst. 13.45–14.45
Briselē, Telpa: József Antall (4Q2)

ENVI komitejas locekļi piedalās attālināti
2020. gada 28. oktobrī plkst. 13.45–15.45
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
3.	Sanāksmes vadītāja(-s) paziņojumi par koordinatoru 2020. gada 12. oktobra ieteikumiem
4.	Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
	2020. gada 16. jūlijā	PV – PE655.915v01-00
5.	Eiropas Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 15/2020 "Savvaļas apputeksnētāju aizsardzība ES"
ENVI/9/04447
	Eiropas Revīzijas palātas atbildīgā locekļa Samo Jereb uzstāšanās
Viedokļu apmaiņa
6.	Virzība uz PTO prasībām pielāgotu ES oglekļa ievedkorekcijas mehānismu
ENVI/9/02638
	2020/2043(INI)	

Referents:

Yannick Jadot (Verts/ALE)
PR – PE648.519v01-00
Atbildīgā komiteja:

ENVI*


Atzinumi:

INTA*
Karin Karlsbro (Renew)
PA – PE657.463v01-00

BUDG
Elisabetta Gualmini (S&D)


ECON*
Luis Garicano (Renew)
PA – PE657.390v01-00

ITRE
Jens Geier (S&D)
PA – PE655.622v01-00
AM – PE658.773v01-00
 
	Ziņojuma projekta izskatīšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 10. novembrī plkst. 11.00
* * *
*** Balsošanas laiks ***
Attālinātās balsošanas procedūras atklāšana
Balsošana sāksies plkst. 15.45 un beigsies plkst. 17.15
Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā (gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies attālināti), balsos, izmantojot lietotni iVote.
7.	Ilgtspējīga korporatīvā pārvaldība
ENVI/9/03637
	2020/2137(INI)	

Atzinuma sagatavotājs:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE658.727v01-00
AM – PE658.927v01-00
Atbildīgā komiteja:

JURI
Pascal Durand (Renew)
PR – PE655.848v01-00
AM – PE658.892v01-00
 
	Grozījumu pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 12. oktobrī plkst. 11.00
8.	Tehniskie un darbības pasākumi efektīvākam un tīrākam jūras transportam
ENVI/9/02085
	2019/2193(INI)	

Atzinuma sagatavotājs:

Javi López (S&D)
PA – PE650.358v01-00
AM – PE655.976v01-00
Atbildīgā komiteja:

TRAN
Karima Delli (Verts/ALE)
PR – PE658.855v01-00
 
	Grozījumu pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 9. septembrī plkst. 11.00
Balsošanas par abu atzinumu projektu grozījumiem rezultāti tiks paziņoti rakstiski.
Galīgā balsošana par atzinumu projektiem notiks 2020. gada 29. oktobra sanāksmē.
*** Balsošanas beigas ***
* * *
2020. gada 29. oktobrī plkst. 9.00–10.00
9.	Balsošanas par atzinumu projektu "Ilgtspējīga korporatīvā pārvaldība" un "Tehniskie un darbības pasākumi efektīvākam un tīrākam jūras transportam" grozījumiem rezultātu paziņošana
10.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu: Grozījumu izdarīšana XVII pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), attiecībā uz svinu skrotīs mitrājos vai to tuvumā
ENVI/9/04446
	Alexander Bernhuber (PPE), Ondřej Knotek (Renew) un Andrey Slabakov (ECR) iesniegtā rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana
Marco Dreosto (ID) iesniegtā rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana
------
Kopīga apspriešana
11.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: projekts Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5, vai kas sastāv vai ir ražoti no tām, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003
ENVI/9/04441
	2020/2838(RSP)	

Līdzreferenti:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana
12.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: projekts Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas notikumiem MON 87427, MON 89034, MIR162 un NK603, vai kas sastāv vai ir ražoti no tās, un ar kuru atceļ Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/1111 saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003
ENVI/9/04442
	2020/2836(RSP)	

Līdzreferenti:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana
13.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: projekts Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā kombinēti divi, trīs vai četri no vienkāršiem transformācijas notikumiem MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 un NK603, vai kas sastāv vai ir ražoti no tās, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003
ENVI/9/04443
	2020/2837(RSP)	

Līdzreferenti:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana
2020. gada 29. oktobrī plkst. 10.00–11.15
14.	Viedokļu apmaiņa ar transporta komisāri Adina-Ioana Vălean par jūrniecības nozares radīto emisiju samazināšanu
* * *
*** Balsošanas laiks ***
Attālinātās balsošanas procedūras atklāšana
Balsošana sāksies plkst. 11:30 un beigsies plkst. 12:30
Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā (gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies attālināti), balsos, izmantojot lietotni iVote.
15.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: projekts Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5, vai kas sastāv vai ir ražoti no tām, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003
ENVI/9/04441
	2020/2838(RSP)	

Līdzreferenti:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana
16.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: projekts Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas notikumiem MON 87427, MON 89034, MIR162 un NK603, vai kas sastāv vai ir ražoti no tās, un ar kuru atceļ Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/1111 saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003
ENVI/9/04442
	2020/2836(RSP)	

Līdzreferenti:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana
17.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: projekts Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā kombinēti divi, trīs vai četri no vienkāršiem transformācijas notikumiem MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 un NK603, vai kas sastāv vai ir ražoti no tās, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003
ENVI/9/04443
	2020/2837(RSP)	

Līdzreferenti:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana
18.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu: Grozījumu izdarīšana XVII pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), attiecībā uz svinu skrotīs mitrājos vai to tuvumā
ENVI/9/04446
	Alexander Bernhuber (PPE), Ondřej Knotek (Renew) un Andrey Slabakov (ECR) iesniegtā rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana
Marco Dreosto (ID) iesniegtā rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana
19.	Ilgtspējīga korporatīvā pārvaldība
ENVI/9/03637
	2020/2137(INI)	

Atzinuma sagatavotājs:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE658.727v01-00
AM – PE658.927v01-00
Atbildīgā komiteja:

JURI
Pascal Durand (Renew)
PR – PE655.848v01-00
AM – PE658.892v01-00
 
	Atzinuma projekta pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 12. oktobrī plkst. 11.00
20.	Tehniskie un darbības pasākumi efektīvākam un tīrākam jūras transportam
ENVI/9/02085
	2019/2193(INI)	

Atzinuma sagatavotājs:

Javi López (S&D)
PA – PE650.358v01-00
AM – PE655.976v01-00
Atbildīgā komiteja:

TRAN
Karima Delli (Verts/ALE)
PR – PE658.855v01-00
 
	Atzinuma projekta pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 9. septembrī plkst. 11.00
Galīgās balsošanas par diviem atzinumu projektiem un iebildumiem rezultāti tiks paziņoti rakstiski.
*** Balsošanas beigas ***
* * *
2020. gada 29. oktobrī plkst. 13.45–14.45
21.	Viedokļu apmaiņa ar Komisiju par jautājumiem saistībā ar vakcīnu pret Covid-19 
22.	Dažādi jautājumi
23.	Nākamās sanāksmes
	2020. gada 16. novembrī (Briselē)

