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Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

ENVI(2020)1130_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Pirmdien, 2020. gada 30. novembrī, plkst. 13.45–15.15
Otrdien, 2020. gada 1. decembrī, plkst. 9.00–10.30
Briselē
Telpa: József Antall (2Q2)
2020. gada 30. novembrī plkst. 13.45–15.15


ENVI komitejas locekļi piedalās attālināti
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
3.	Sanāksmes vadītāja(-s) paziņojumi par koordinatoru 2020. gada 19. novembra ieteikumiem
4.	Ziņojums par notiekošajām iestāžu sarunām
ENVI/9/04519
* Priekšlikums, ar ko izveido Savienības darbības programmu veselības jomā (2021.–2027. gads) un atceļ Regulu (ES) Nr. 282/2014 (programma “ES Veselība”)
5.	Agrīna iebildumu neizteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 6. punktu: oficiālās kontroles robežkontroles punktā, no kura preces izved no Savienības, un daži noteikumi par tranzītu un pārkraušanu
ENVI/9/04722

Referents:

Pascal Canfin (Renew)

 
	Rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana
6.	Agrīna iebildumu neizteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 6. punktu un 112. panta 4. punkta d) apakšpunktu: īpašas ar Covid-19 saistītas izmantošanas nolūkos 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenola etoksilāta vielu grupai noteiktā pēdējā piemērošanas termiņa atcelšana
ENVI/9/04723

Referents:

Pascal Canfin (Renew)

 
	Rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana

* * *

Kopīga apspriešana
7.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, sastāv vai ir ražoti no tām
ENVI/9/04683
	2020/2891(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
8.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas notikumiem MON 87427, MON 89034, MIR162 un MON 87411, sastāv vai ir ražoti no tās
ENVI/9/04706
	2020/2892(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
9.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), sastāv vai ir ražoti no tās
ENVI/9/04707
	2020/2893(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
10.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 88017 (MON-88Ø17-3), sastāv vai ir ražoti no tās
ENVI/9/04708
	2020/2894(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
11.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 89034 (MON-89Ø34-3), sastāv vai ir ražoti no tās
ENVI/9/04709
	2020/2895(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

* * *

*** Balsošanas laiks ***

Attālinātās balsošanas procedūras atklāšana

Balsošana sāksies plkst. 15.15 un beigsies plkst. 17.15.

Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā (gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies attālināti), balsos, izmantojot lietotni iVote.
12.	Kohēzijas politika un reģionālās vides stratēģijas cīņā pret klimata pārmaiņām
ENVI/9/02936
	2020/2074(INI)	

Atzinuma sagatavotāja:

Susana Solís Pérez (Renew)
PA – PE653.872v01-00
AM – PE657.316v01-00
Atbildīgā komiteja:

REGI
Tonino Picula (S&D)
PR – PE660.259v01-00
 
	Grozījumu pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 17. septembrī plkst. 11.00
13.	ES ūdens apsaimniekošanas jomas tiesību aktu īstenošana
ENVI/9/02705
	2020/2613(RSP)	

Līdzreferenti:

Christophe Hansen (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Marco Dreosto (ID)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Malin Björk (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
RE – PE652.391v01-00
QO – PE652.389v01-00
QO – PE652.390v01-00
AM – PE655.641v03-00
Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Grozījumu pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 1. jūlijā plkst. 11.00
14.	ES stratēģija attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām
ENVI/9/02400
	2020/2532(RSP)	

Līdzreferenti:

Lídia Pereira (PPE)
Marek Paweł Balt (S&D)
Fredrick Federley (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Petros Kokkalis (GUE/NGL)
RE – PE646.971v01-00
QO – PE646.970v01-00
AM – PE657.317v01-00
Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Grozījumu pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 16. septembrī plkst. 11.00

Balsošanas rezultāti par atzinuma projekta grozījumiem un rezolūciju priekšlikumu projektu grozījumiem tiks paziņoti rakstiski.

Galīgā balsošana par atzinuma projektu un rezolūciju priekšlikumu projektiem notiks 2020. gada 1. decembrī.

*** Balsošanas beigas ***

* * *
2020. gada 1. decembrī plkst. 9.00–10.30

15.	Balsošanas rezultātu par atzinuma projekta "Kohēzijas politika un reģionālās vides stratēģijas cīņā pret klimata pārmaiņām" un rezolūciju priekšlikumu projektu "ES ūdens apsaimniekošanas jomas tiesību aktu īstenošana" un "ES stratēģija attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām" grozījumiem paziņošana
16.	Komisijas pārstāvju uzstāšanās par Komisijas ziņojumiem "Enerģētikas savienības stāvoklis", "Degvielas kvalitāte", "Oglekļa tirgus" un "Progress klimata politikas jomā"

* * *

*** Balsošanas laiks ***

Attālinātās balsošanas procedūras atklāšana

Balsošana sāksies plkst. 10:30 un beigsies plkst. 12:00.

Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā (gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies attālināti), balsos, izmantojot lietotni iVote.
17.	Priekšlikums, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE)
ENVI/9/04713
***I	2018/0209(COD)	COM(2018)0385 – C8-0249/2018

Referents:

Fredrick Federley (Renew)

Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas
18.	Dzeramā ūdens kvalitāte (pārstrādāta redakcija)
ENVI/9/01277
***II	2017/0332(COD)	06230/3/2020 – C9-0354/2020
		T8-0320/2019
		T8-0397/2018

Referents:

Christophe Hansen (PPE)
PR – PE660.303v02-00
Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Otrajam lasījumam paredzēta ieteikuma projekta pieņemšana
19.	Agrīna iebildumu neizteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 6. punktu: oficiālās kontroles robežkontroles punktā, no kura preces izved no Savienības, un daži noteikumi par tranzītu un pārkraušanu
ENVI/9/04722

Referents:

Pascal Canfin (Renew)

 
	Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana
20.	Agrīna iebildumu neizteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 6. punktu un 112. panta 4. punkta d) apakšpunktu: īpašas ar Covid-19 saistītas izmantošanas nolūkos 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenola etoksilāta vielu grupai noteiktā pēdējā piemērošanas termiņa atcelšana
ENVI/9/04723

Referents:

Pascal Canfin (Renew)

 
	Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana
21.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, sastāv vai ir ražoti no tām
ENVI/9/04683
	2020/2891(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
22.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas notikumiem MON 87427, MON 89034, MIR162 un MON 87411, sastāv vai ir ražoti no tās
ENVI/9/04706
	2020/2892(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
23.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), sastāv vai ir ražoti no tās
ENVI/9/04707
	2020/2893(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
24.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 88017 (MON-88Ø17-3), sastāv vai ir ražoti no tās
ENVI/9/04708
	2020/2894(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
25.	Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 89034 (MON-89Ø34-3), sastāv vai ir ražoti no tās
ENVI/9/04709
	2020/2895(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
26.	Kohēzijas politika un reģionālās vides stratēģijas cīņā pret klimata pārmaiņām
ENVI/9/02936
	2020/2074(INI)	

Atzinuma sagatavotāja:

Susana Solís Pérez (Renew)
PA – PE653.872v01-00
AM – PE657.316v01-00
Atbildīgā komiteja:

REGI
Tonino Picula (S&D)
PR – PE660.259v01-00
 
	Atzinuma projekta pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 17. septembrī plkst. 11.00
27.	ES ūdens apsaimniekošanas jomas tiesību aktu īstenošana
ENVI/9/02705
	2020/2613(RSP)	

Līdzreferenti:

Christophe Hansen (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Marco Dreosto (ID)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Malin Björk (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
RE – PE652.391v01-00
QO – PE652.389v01-00
QO – PE652.390v01-00
AM – PE655.641v03-00
Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 1. jūlijā plkst. 11.00
28.	ES stratēģija attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām
ENVI/9/02400
	2020/2532(RSP)	

Līdzreferenti:

Lídia Pereira (PPE)
Marek Paweł Balt (S&D)
Fredrick Federley (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Petros Kokkalis (GUE/NGL)
RE – PE646.971v01-00
QO – PE646.970v01-00
AM – PE657.317v01-00
Atbildīgā komiteja:

ENVI


 
	Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 16. septembrī plkst. 11.00

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti rakstiski.

*** Balsošanas beigas ***
29.	Dažādi jautājumi
30.	Nākamās sanāksmes
	2020. gada 10. decembrī (Briselē)

