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Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

ENVI(2021)0315_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2021 m. kovo 15 d., pirmadienis, 13.30–15.45 val.
Briuselis, salė: Paul-Henri Spaak (1A002)
2021 m. kovo 15 d., pirmadienis, 16.45–18.30 val.
Briuselis, salė: József Antall (6Q2)
2021 m. kovo 16 d., antradienis, 9.00–12.00 val.
Briuselis, salė: Paul-Henri Spaak (1A002)
ENVI komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu.
2021 m. kovo 15 d. 13.30–15.45 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininko pranešimai
3.	Pirmininko pranešimai dėl 2021 m. kovo 1 d. ir kovo 8 d. koordinatorių rekomendacijų
4.	Keitimasis nuomonėmis su Europos vaistų agentūros (EMA), Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) atstovais dėl COVID(-19) atmainų ir vakcinų veiksmingumo kovojant su jomis
5.	Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai „HERA inkubatorius“. Bendrai numatyti COVID-19 atmainų grėsmę“
COM(2021)0078
• Komisijos atstovo pranešimas
* * *
*** Balsavimas ***
Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia
Balsavimas prasidės 15.45 val. ir baigsis 16.45 val.
Visi balsavime dalyvaujantys nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.
6.	Direktyvos 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe, dalinis keitimas
ENVI/9/04212
***I	2020/0262(COD)	COM(2020)0571 – C9-0301/2020

Nuomonės referentė:

Joëlle Mélin (ID)
PA – PE661.850v01-00
AM – PE680.806v01-00
Atsakingas komitetas:

EMPL
Stefania Zambelli (ID)
PR – PE661.965v02-00
AM – PE680.880v01-00
	Pakeitimų priėmimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. sausio 28 d. 11.00 val.
Balsavimo dėl nuomonės projekto pakeitimų rezultatai bus paskelbti raštu.
Galutinis balsavimas dėl nuomonės projekto vyks 2021 m. kovo 16 d., antradienį. Balsavimas bus paskelbtas e. paštu.
*** Balsavimo pabaiga ***
* * *
2021 m. kovo 15 d. 16.45–18.30 val.
7.	Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovu dėl Susitarimo dėl išstojimo ir Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos taikymo ir JK vienašalių veiksmų, susijusių su žemės ūkio maisto produktų kontrole
8.	Reglamento (ES) 2017/625 nuostatų dėl iš trečiųjų šalių į Sąjungą eksportuojamų gyvūnų ir gyvūninių produktų oficialios kontrolės, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo tam tikrais atvejais naudoti antimikrobines medžiagas, dalinis keitimas
ENVI/9/05573
***I	2021/0055(COD)	COM(2021)0108 – C9-0094/2021

Atsakingas komitetas:

ENVI


Nuomonę teikiantys komitetai:

AGRI


	Komisijos pranešimas

* * *
2021 m. kovo 16 d. 9.00–12.00 val.
9.	Balsavimo dėl nuomonės projekto „Direktyvos 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe, dalinis keitimas“ pakeitimų rezultatų paskelbimas
10.	Keitimasis nuomonėmis su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) direktore dr. Andrea Ammon
11.	Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovu dėl atnaujintos informacijos dėl aviacijos poveikio klimatui, įskaitant Komisijos ataskaitą dėl aviacijos sektoriaus su išmetamu CO 2 kiekiu nesusijusio poveikio klimatui
12.	Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovu dėl būsimo pasiūlymo persvarstyti pašarų draudimą pagal 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 999/2001, nustatantį tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles
* * *
*** Balsavimas ***
Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia
Balsavimas prasidės 2021 m. kovo 16 d., antradienį, 12.00 val. ir baigsis 13.00 val. Balsavimas bus paskelbtas e. paštu.
Visi balsavime dalyvaujantys nariai balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.
13.	Direktyvos 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe, dalinis keitimas
ENVI/9/04212
***I	2020/0262(COD)	COM(2020)0571 – C9-0301/2020

Nuomonės referentė:

Joëlle Mélin (ID)
PA – PE661.850v01-00
AM – PE680.806v01-00
Atsakingas komitetas:

EMPL
Stefania Zambelli (ID)
PR – PE661.965v02-00
AM – PE680.880v01-00
	Nuomonės projekto tvirtinimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. sausio 28 d. 11.00 val.
14.	Iš anksto pareiškiamas neprieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalį: žmonėms skirtų vaistų ir veterinarinių vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimo nagrinėjimas
ENVI/9/05567

Pranešėjas:

Pascal Canfin (Renew)

	Pasiūlymo dėl rezoliucijos priėmimas

Apie balsavimo rezultatus bus pranešta raštu.
*** Balsavimo pabaiga ***
* * *
15.	Kiti klausimai
16.	Kiti posėdžiai
	2021 m. kovo 23 d. (Briuselis)


