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Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

ENVI(2021)0415_2
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2021 m. balandžio 15 d., ketvirtadienis, 9.00–12.00 val., 12.00–13.45 val., 13.45–15.45 val. ir 16.15–18.15 val.
2021 m. balandžio 16 d., penktadienis, 10.00–11.00 val.
Briuselis
Salė: József Antall (4Q2)
ENVI komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu.
2021 m. balandžio 15 d. 9.00–12.00 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininko pranešimai
3.	Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita
ENVI/9/01588
* Poveikio klimatui neutralizavimo sistemos nustatymas ir Reglamento (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas) dalinis keitimas
4.	Didesnis Europos vaistų agentūros vaidmuo pasirengimo vaistų ir medicinos priemonių krizei ir jos valdymo srityje
ENVI/9/04630
***I	2020/0321(COD)	COM(2020)0725 – C9-0365/2020

Pranešėjas:

Nicolás González Casares (S&D)
PR – PE680.818v02-00
Atsakingas komitetas:

ENVI


Nuomonę teikiantys komitetai:

BUDG
Sprendimas: nuomonės neteikti


ITRE
Joëlle Mélin (ID)
PA – PE689.565v01-00
AM – PE691.131v01-00

IMCO
Sprendimas: nuomonės neteikti

	Pranešimo projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. balandžio 22 d. 11.00 val.
5.	Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1234/2008 dėl žmonėms skirtų vaistų ir veterinarinių vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimo nagrinėjimo
ENVI/9/05567
	2021/2616(DEA)	C(2021)01603

Pranešėjas:

Pascal Canfin (RENEW)

Atsakingas komitetas:

ENVI


	Pasiūlymo dėl rezoliucijos svarstymas

Bendros diskusijos
6.	Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios aklonifeno, akrinatrino, Bacillus pumilus (QST 2808), chlorantraniliprolo, etirimolio, lufenurono, pentiopirado, pikloramo ir Pseudomonas sp . (padermė DSMZ 13134) liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai
ENVI/9/05532
	2021/2590(RPS)	D070113/03

Atsakingas komitetas:

ENVI


	Pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl prieštaravimo didžiausiai leidžiamajai lufenurono liekanų koncentracijai, kurį pateikė Jutta Paulus, Sirpa Pietikäinen ir Mick Wallace, svarstymas

Pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl prieštaravimo didžiausiai leidžiamajai chlorantraniliprolo koncentracijai, kurį pateikė Joëlle Mélin, svarstymas
* * *
2021 m. balandžio 15 d. 12.00–13.45 val.
*** Balsavimas ***
Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia.
Balsavimas prasidės balandžio 15 d., ketvirtadienį, 12.00 val. ir baigsis 13.45 val. Balsavimas bus paskelbtas e. paštu.
Visi balsavime dalyvaujantys nariai balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.
7.	Dirvožemio apsauga
ENVI/9/05033
	2021/2548(RSP)	

Pranešėjai:

Pernille Weiss (PPE)
Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (RENEW)
Manuela Ripa (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (The Left)
RE – PE663.308v01-00
QO – PE663.302v02-00
QO – PE663.307v01-00
AM – PE689.631v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI


	Svarstymas: balsavimas dėl pakeitimų

Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. kovo 3 d. 11.00 val.
Balsavimo dėl pakeitimų rezultatai bus paskelbti raštu.
Galutinis balsavimas vyks 2021 m. balandžio 16 d., penktadienį. Balsavimas bus paskelbtas e. paštu.
*** Balsavimo pabaiga ***
* * *
2021 m. balandžio 15 d. 13.45–15.45 val.
8.	Jungtinio tyrimų centro ataskaita „Medienos biomasės naudojimas energijai gaminti ES“
ENVI/9/05739
	Jungtinio tyrimų centro (JRC) ataskaitos pristatymas

Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovu
9.	Keitimasis nuomonėmis su Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) vykdomuoju direktoriumi dr. Bernhardu Urlu
* * *
2021 m. balandžio 15 d. 16.15–18.15 val.
10.	Balsavimo dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl dirvožemio apsaugos projekto pakeitimų rezultatų paskelbimas
11.	Maisto kontrolės teisės aktų įgyvendinimas. Oficialios kontrolės reglamentas (ES) 2017/625
ENVI/9/05740
	Keitimasis nuomonėmis

12.	Keitimasis nuomonėmis su SANTE GD Sveikatos ir maisto audito ir analizės skyriaus direktore Maria Pilar Aguar Fernandez
* * *
2021 m. balandžio 16 d. 10.00–11.00 val.
*** Balsavimas ***
Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia.
Apie balsavimo pradžią bus pranešta raštu balandžio 16 d., penktadienį, 10.00 val., jis vyks iki 11.00 val. Balsavimas bus paskelbtas e. paštu.
Visi balsavime dalyvaujantys nariai balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.
13.	Dirvožemio apsauga
ENVI/9/05033
	2021/2548(RSP)	

Pranešėjai:

Pernille Weiss (PPE)
Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (RENEW)
Manuela Ripa (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (The Left)
RE – PE663.308v01-00
QO – PE663.302v02-00
QO – PE663.307v01-00
AM – PE689.631v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI


	Pasiūlymo dėl rezoliucijos tvirtinimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. kovo 3 d. 11.00 val.
14.	Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas
ENVI/9/04713
***II	2018/0209(COD)	06077/1/2020 – C9-0110/2021
		T8-0487/2018
		T8-0405/2019

Pranešėjas:

Nils Torvalds (RENEW)

Atsakingas komitetas:

ENVI


	Rekomendacijos antrajam svarstymui projekto tvirtinimas

15.	Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sveikatos technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES
ENVI/9/05741
***I	2018/0018(COD)	COM(2018)0051 – C8-0024/2018

Pranešėjas:

Tiemo Wölken (S&D)

Atsakingas komitetas:

ENVI


	Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

16.	Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1234/2008 dėl žmonėms skirtų vaistų ir veterinarinių vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimo nagrinėjimo
ENVI/9/05567
	2021/2616(DEA)	C(2021)01603

Pranešėjas:

Pascal Canfin (RENEW)

Atsakingas komitetas:

ENVI


	Pasiūlymo dėl rezoliucijos tvirtinimas

17.	Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios aklonifeno, akrinatrino, Bacillus pumilus (QST 2808), chlorantraniliprolo, etirimolio, lufenurono, pentiopirado, pikloramo ir Pseudomonas sp. (padermė DSMZ 13134) liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai
ENVI/9/05532
	2021/2590(RPS)	D070113/03

Atsakingas komitetas:

ENVI


	Pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl didžiausios leidžiamosios lufenurono liekanų koncentracijos, kurį pateikė Jutta Paulus, Sirpa Pietikäinen ir Mick Wallace, tvirtinimas

Pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl didžiausios leidžiamosios chlorantraniliprolo koncentracijos, kurį pateikė Joëlle Mélin, tvirtinimas
18.	Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios acekvinocilo, S-metilacibenzolaro, Bacillus subtilis (padermė IAB/BS03), emamektino, flonikamido, flutolanilo, fosetilo, imazamokso ir oksatiapiprolino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai
ENVI/9/05666
	2021/2608(RPS)	D063854/04

Pranešėja:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

Atsakingas komitetas:

ENVI


	Pasiūlymo dėl rezoliucijos tvirtinimas

Apie balsavimo rezultatus bus pranešta raštu.
*** Balsavimo pabaiga ***
19.	Kiti klausimai
20.	Kiti posėdžiai
	2021 m. balandžio 22 d. (Briuselis)


