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Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

ENVI(2020)1116_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Pirmdien, 2020. gada 16. novembrī, plkst. 13.45–15.45 un plkst. 16.15–18.15
Briselē
Telpa: József Antall (2Q2)
ENVI komitejas locekļi piedalās attālināti
2020. gada 16. novembrī plkst. 13.45–14.15
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
3.	Ziņojums par notiekošajām iestāžu sarunām
ENVI/9/04519
* Tipa apstiprinājums mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un piekļuve transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai
4.	Eiropas Parlamenta oglekļa pēda — virzība uz oglekļneitralitāti
ENVI/9/04497
	Iepazīstināšana ar pētījumu
Viedokļu apmaiņa
2020. gada 16. novembrī plkst. 14.15–15.45
5.	Viedokļu apmaiņa ar veselības un pārtikas drošuma komisāri Stella Kyriakides par tematu "Eiropas veselības savienības izveide: sagatavotības un noturības pasākumu kopums un zāļu stratēģija"
* * *
2020. gada 16. novembrī plkst. 16.15–18.15
6.	Uzņēmumu atbildība par kaitējumu videi
ENVI/9/03459
	2020/2027(INI)	

Atzinuma sagatavotājs:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE657.389v01-00
Atbildīgā komiteja:

JURI
Antonius Manders (PPE)

 
	Atzinuma projekta izskatīšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 24. novembrī plkst. 11.00
7.	Ūdeņraža stratēģija klimatneitrālai Eiropai
ENVI/9/04288

Referente:

Hildegard Bentele (PPE)
PA – PE658.815v02-00
 
	Atzinuma projekta izskatīšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 23. novembrī plkst. 11.00
8.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu par projektu Komisijas īstenošanas regulai, ar ko karbendazīmu apstiprina par 7. un 10. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu
ENVI/9/04498
	2020/2852(RSP)	

Līdzreferentes:

Maria Arena (S&D)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana
9.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar 112. panta 2. un 3. punktu par grozījumu izdarīšanu Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām amidosulfuronam, bifenoksam, hlortoluronam, klofentezīnam, klomazonam, cipermetrīnam, daminozīdam, deltametrīnam, dikambam, difenokonazolam, diflufenikānam, fenoksapropam-P, fenpropidīnam, fludioksonilam, flufenacetam, fostiazātam, indoksakarbam, lenacilam, MCPA, MCPB, nikosulfuronam, parafīneļļām, piklorāmam, prosulfokarbam, sēram, tiofanātmetilam, triflusulfuronam un tritosulfuronam
ENVI/9/04499
	2020/2853(RSP)	

Līdzreferentes:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Maria Arena (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Eleonora Evi (NI)

Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana
* * *
*** Balsošanas laiks ***
Attālinātās balsošanas procedūras atklāšana
Balsošana tiks atklāta rakstiski otrdien, 17. novembrī, plkst. 10.00 un beigsies plkst. 11.00. Tā tiks uzsākta pa e-pastu.
Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā, balsos, izmantojot lietotni iVote.
10.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu par projektu Komisijas īstenošanas regulai, ar ko karbendazīmu apstiprina par 7. un 10. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu
ENVI/9/04498
	2020/2852(RSP)	

Līdzreferentes:

Maria Arena (S&D)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana
11.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar 112. panta 2. un 3. punktu par grozījumu izdarīšanu Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām amidosulfuronam, bifenoksam, hlortoluronam, klofentezīnam, klomazonam, cipermetrīnam, daminozīdam, deltametrīnam, dikambam, difenokonazolam, diflufenikānam, fenoksapropam-P, fenpropidīnam, fludioksonilam, flufenacetam, fostiazātam, indoksakarbam, lenacilam, MCPA, MCPB, nikosulfuronam, parafīneļļām, piklorāmam, prosulfokarbam, sēram, tiofanātmetilam, triflusulfuronam un tritosulfuronam
ENVI/9/04499
	2020/2853(RSP)	

Līdzreferentes:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Maria Arena (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Eleonora Evi (NI)

Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana
Galīgās balsošanas rezultāti tiks paziņoti rakstiski.
*** Balsošanas beigas ***
12.	Dažādi jautājumi
13.	Nākamās sanāksmes
	2020. gada 30. novembrī–1. decembrī (Briselē)

