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LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments

2019-2024

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

ENVI(2020)1210_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Ceturtdien, 2020. gada 10. decembrī, plkst. 13.45–15.45

Briselē, Telpa: Paul-Henri Spaak (3C050)

Piektdien, 2020. gada 11. decembrī, plkst. 9.00–11.00

Briselē, Telpa: József Antall (6Q2)

2020. gada 10. decembrī plkst. 13.45–15.45

ENVI komitejas locekļi piedalās attālināti

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Sanāksmes vadītāja(-s) paziņojumi par koordinatoru 2020. gada 25. novembra 
ieteikumiem

4. Ziņojums par notiekošajām iestāžu sarunām
ENVI/9/04519
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* Priekšlikums, ar ko izveido Savienības darbības programmu veselības jomā
(2021.–2027. gads) un atceļ Regulu (ES) Nr. 282/2014 (programma “ES Veselība”)
* Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz
emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un 
“Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai
* Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido 
klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas 
Klimata akts)

5. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) izpilddirektori Emer 
Cooken par pašreizējo stāvokli vakcīnu pret Covid-19 novērtēšanas un 
apstiprināšanas jomā

Kopīga apspriešana

6. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. 
punkta c) apakšpunktu par projektu Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz 
aklonifēna, boskalīda, govs piena, etofēnproksa, dzelzs pirofosfāta, L-cisteīna, 
lambda-cihalotrīna, maleīnhidrazīda, mefentriflukonazola, nātrija 
5-nitrogvajakolāta, nātrija o-nitrofenolāta, nātrija p-nitrofenolāta un triklopira 
maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un IV pielikumu

ENVI/9/04786
 Debates komitejā

Referente: Joëlle Mélin

7. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. 
punkta c) apakšpunktu par projektu Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz 
tetrahloroglekļa, hlortalonila, hlorprofāma, dimetoāta, etoprofosa, fenamidona, 
metiokarba, ometoāta, propikonazola un pimetrozīna maksimālajiem atlieku 
līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu
ENVI/9/04793
 Debates komitejā

Referente: Joëlle Mélin

8. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. 
punkta c) apakšpunktu par projektu Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz 
fluksapiroksāda, himeksazola, metamitrona, penflufēna un spirotetramāta 
maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu
ENVI/9/04792
 Debates komitejā

Referente: Joëlle Mélin



OJ\1219961LV.rtf 3/6 PE661.954v01-00

LV

9. Viedokļu apmaiņa ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmas 
(UNEP) izpilddirektori Inger Andersen, tostarp par UNEP ziņojumu par 
emisijas apjomu atšķirībām

* * *

*** 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.

10. Klimata pārmaiņu ietekme uz cilvēktiesībām un vides aizstāvju loma šajā
jautājumā
ENVI/9/03508

2020/2134(INI)

Atzinuma sagatavotāja:
Simona Baldassarre (ID) PA – PE655.977v01-00

AM – PE658.777v03-00
Atbildīgā komiteja:

AFET María Soraya Rodríguez Ramos (Renew) PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00

Atzinumi:
DEVE Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) PA – PE657.246v01-00

AM – PE659.018v01-00
ENVI
LIBE Lena Düpont (PPE) AD – PE658.863v02-00

AM – PE660.268v01-00

 Grozījumu pieņemšana
 Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 30. septembrī plkst. 11.00

11. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. 
punkta c) apakšpunktu par projektu Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz 
aklonifēna, boskalīda, govs piena, etofēnproksa, dzelzs pirofosfāta, L-cisteīna, 
lambda-cihalotrīna, maleīnhidrazīda, mefentriflukonazola, nātrija 
5-nitrogvajakolāta, nātrija o-nitrofenolāta, nātrija p-nitrofenolāta un triklopira 
maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un IV pielikumu
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ENVI/9/04786
 Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana

Referente: Joëlle Mélin

12. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. 
punkta c) apakšpunktu par projektu Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz 
fluksapiroksāda, himeksazola, metamitrona, penflufēna un spirotetramāta 
maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu
ENVI/9/04792
 Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana

Referente: Joëlle Mélin

13. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. 
punkta c) apakšpunktu par projektu Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz 
tetrahloroglekļa, hlortalonila, hlorprofāma, dimetoāta, etoprofosa, fenamidona, 
metiokarba, ometoāta, propikonazola un pimetrozīna maksimālajiem atlieku 
līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu
ENVI/9/04793
 Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšana

Referente: Joëlle Mélin

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

*** Balsošanas beigas ***

2020. gada 11. decembrī plkst. 9.00–11.00

14. Komisāra Virginijus Sinkevičius uzstāšanās par Komisijas priekšlikumu par 
ilgtspējas prasībām attiecībā uz baterijām ES

15. Darba grupas "Apvienotā Karaliste" jaunākā informācija par turpmākām 
attiecībām ar Apvienoto Karalisti (vēl jāapstiprina)

* * *
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*** Balsošanas laiks ***

Attālinātās balsošanas procedūras atklāšana

Balsošana tiks atklāta rakstiski otrdien, 15. decembrī, plkst. 10.30 un beigsies plkst. 12.30. 
Tā tiks uzsākta pa e-pastu.

16. Klimata pārmaiņu ietekme uz cilvēktiesībām un vides aizstāvju loma šajā
jautājumā
ENVI/9/03508

2020/2134(INI)

Atzinuma sagatavotāja:
Simona Baldassarre (ID) PA – PE655.977v01-00

AM – PE658.777v03-00
Atbildīgā komiteja:

AFET María Soraya Rodríguez Ramos (Renew) PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00

 Atzinuma projekta pieņemšana
 Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 30. septembrī plkst. 11.00

17. Grozījumu apstiprināšana Nolīgumā par sadarbību cīņā pret Ziemeļjūras 
piesārņojumu ar naftu un citām kaitīgām vielām (“Bonnas nolīgums”) attiecībā
uz tā materiālā un ģeogrāfiskā tvēruma paplašināšanu

ENVI/9/04031
*** 2020/0205(NLE) 11487/2020 – C9-0351/2020

Referents:
Pascal Canfin (Renew) PR – PE660.078v01-00

Atbildīgā komiteja:
ENVI

Atzinumi:
TRAN Lēmums: atzinumu nesniegt

 Ieteikuma projekta pieņemšana (piekrišana)
 Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 11. decembrī plkst. 11.00

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti rakstiski.

*** Balsošanas beigas ***

* * *
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18. Dažādi jautājumi

19. Nākamās sanāksmes

2021. gada 7. janvārī plkst. 14.45–15.45 (kopīga sanāksme ar CONT komiteju) 
(Briselē)
2021. gada 14. janvārī (Briselē)
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