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Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

ENVI(2021)0303_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2021 m. kovo 3 d., trečiadienis, 13.00–13.15 val.

Briuselis, salė: Altiero Spinelli (3E-2)

2021 m. kovo 4 d., ketvirtadienis, 13.45–15.30 val.

Briuselis, salė: József Antall (4Q2)

2021 m. kovo 4 d., ketvirtadienis, 16.45–18.30 val.

Briuselis, salė: József Antall (4Q2)

ENVI komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu.

2021 m. kovo 3 d. 13.00–13.15 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

* * *

*** Balsavimas ***

Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia

Balsavimas prasidės kovo 3 d., trečiadienį, 13.00 val. ir baigsis 14.00 val. Balsavimas bus 
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paskelbtas e. paštu.

Visi balsavime dalyvaujantys nariai balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.

2. Aplinkos oro kokybės direktyvų – Direktyvos 2004/107/EB ir Direktyvos 
2008/50/EB – įgyvendinimas
ENVI/9/03113

2020/2091(INI)

Pranešėjas:
Javi López (S&D) PR – PE663.232v01-00

AM – PE680.992v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI
Nuomonę teikiantis komitetas:

TRAN Carlo Fidanza (ECR) PA – PE659.025v01-00
AM – PE663.275v01-00

 Pakeitimų priėmimas
 Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. vasario 9 d. 11.00 val.

Balsavimo dėl pranešimo projekto pakeitimų rezultatai bus paskelbti kovo 4 d., 
ketvirtadienio, posėdyje.

Galutinis balsavimas dėl pranešimo projekto vyks 2021 m. kovo 4 d., ketvirtadienį. 
Balsavimas bus paskelbtas e. paštu.

*** Balsavimo pabaiga ***

* * *

2021 m. kovo 4 d. 13.45–15.30 val.

3. Pirmininko pranešimai

4. Balsavimo dėl pranešimo projekto „Aplinkos oro kokybės direktyvų –
Direktyvos 2004/107/EB ir Direktyvos 2008/50/EB – įgyvendinimas“ pakeitimų 
rezultatų paskelbimas

5. Keitimasis nuomonėmis su Europos Audito Rūmų atstovais dėl Specialiosios 
ataskaitos Nr. 18/2020 „ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema: 
nemokamų leidimų paskirstymas turėjo būti tikslingesnis“

6. Galimybės naudoti Europos ekonomikos gaivinimo fondus po COVID-19 
pandemijos pereinant prie žiedinės ir neutralaus poveikio klimatui ekonomikos
ENVI/9/05452
 Informacinio pranešimo pristatymas

* * *
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*** Balsavimas ***

Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia

Balsavimas prasidės kovo 4 d., ketvirtadienį, 15.30 val. ir baigsis 16.30 val. Balsavimas bus 
paskelbtas e. paštu.

Visi balsavime dalyvaujantys nariai balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.

7. Aplinkos oro kokybės direktyvų – Direktyvos 2004/107/EB ir Direktyvos 
2008/50/EB – įgyvendinimas
ENVI/9/03113

2020/2091(INI)

Pranešėjas:
Javi López (S&D) PR – PE663.232v01-00

AM – PE680.992v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI
Nuomonę teikiantis komitetas:

TRAN Carlo Fidanza (ECR) PA – PE659.025v01-00
AM – PE663.275v01-00

 Pranešimo projekto tvirtinimas
 Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. vasario 9 d. 11.00 val.

Apie balsavimo rezultatus bus pranešta raštu.

*** Balsavimo pabaiga ***

* * *

2021 m. kovo 4 d. 16.45–18.30 val.

8. Keitimasis nuomonėmis vykstant struktūriniam dialogui su vykdomuoju 
Komisijos pirmininko pavaduotoju Fransu Timmermansu

9. Kiti klausimai

10. Kiti posėdžiai
 2021 m. kovo 15–16 d. (Briuselis)
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