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Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

ENVI(2021)0422_2

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2021 m. balandžio 22 d., ketvirtadienis, 8.45–11.45 val. ir 13.30–15.45 val.

Briuselis

Salė: József Antall (4Q2)

ENVI komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu.

2021 m. balandžio 22 d. 8.45–10.00 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Keitimasis nuomonėmis vykdant struktūrinį dialogą su už sveikatą ir maisto 
saugą atsakinga Komisijos nare Stella Kyriakides

2021 m. balandžio 22 d. 10.00–11.45 val.

3. Pirmininko pranešimai

4. Posėdžių protokolų tvirtinimas:
 2020 m. rugsėjo 2–3 d. PV – PE660.180v01-00
 2020 m. rugsėjo 28 d. PV – PE660.271v01-00
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5. Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita
ENVI/9/01588

* Poveikio klimatui neutralizavimo sistemos nustatymas ir Reglamento (ES) 
2018/1999 (Europos klimato teisės aktas) dalinis keitimas

6. Europos svarbiausiųjų žaliavų strategija
ENVI/9/05294

2021/2011(INI)

Nuomonės referentė:
Sara Matthieu (Verts/ALE) PA – PE689.783v01-00

Atsakingas komitetas:
ITRE* Hildegard Bentele (PPE)

 Nuomonės projekto svarstymas
 Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. balandžio 29 d. 11.00 val.

7. Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairės ir Reglamento (ES) 
Nr. 347/2013 panaikinimas
ENVI/9/04917
***I 2020/0360(COD) COM(2020)0824 – C9-0417/2020

Nuomonės referentė:
Marie Toussaint (Verts/ALE) PA – PE689.773v01-00

Atsakingas komitetas:
ITRE Zdzisław Krasnodębski (ECR) PR – PE691.151v01-00

 Nuomonės projekto svarstymas
 Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. balandžio 29 d. 11.00 val.

* * *

2021 m. balandžio 22 d. 11.45–12.45 val.

*** Balsavimas ***

Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia.

Balsavimo sesija prasidės 11.45 val. ir baigsis 12.45 val.

Visi balsavime dalyvaujantys nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek 
dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.

8. 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos 
klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams dalinis 
keitimas
ENVI/9/04375
***I 2020/0289(COD) COM(2020)0642 – C9-0321/2020
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Pranešėjas:
Christian Doleschal (PPE) PR – PE662.051v01-00

AM – PE689.651v02-00
Atsakingas komitetas:

ENVI
Nuomonę teikiantys komitetai:

JURI Jiří Pospíšil (PPE) AD – PE661.912v03-00
AM – PE680.916v01-00

LIBE Sprendimas: nuomonės neteikti
 Pakeitimų priėmimas
 Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. kovo 3 d. 11.00 val.

Balsavimo dėl pranešimo projekto pakeitimų rezultatai bus paskelbti raštu.

Galutinis balsavimas dėl pranešimo projekto vyks raštu.

*** Balsavimo pabaiga ***

2021 m. balandžio 22 d. 13.30–15.45 val.

9. Reglamentas dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo 
panaikinamas Sprendimas Nr. 1082/2013/ES
ENVI/9/04627
***I 2020/0322(COD) COM(2020)0727 – C9-0367/2020

Pranešėja:
Véronique Trillet-Lenoir (RENEW) PR – PE689.812v01-00

Atsakingas komitetas:
ENVI

Nuomonę teikiantys komitetai:
BUDG Sprendimas: nuomonės neteikti
IMCO Rasmus Andresen (Verts/ALE) PA – PE689.513v01-00

 Pranešimo projekto svarstymas
 Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. balandžio 27 d. 11.00 val.

10. Keitimasis nuomonėmis su Pasaulio sveikatos organizacijos atstovu dėl Europos 
Sąjungos sveikatos sąjungos dokumentų rinkinio ir PSO pasaulinio atsako į 
pandemiją

11. Balsavimo dėl pranešimo projekto dėl 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės 
gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis 
į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir 
organams dalinio keitimo pakeitimų rezultatų paskelbimas

* * *
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2021 m. balandžio 23 d. 12.30–13.30 val.

*** Balsavimas ***

Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia.

Balsavimas prasidės balandžio 23 d. 12.30 val. ir baigsis 13.30 val.

Visi balsavime dalyvaujantys nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek 
dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.

12. 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos 
klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams dalinis 
keitimas
ENVI/9/04375
***I 2020/0289(COD) COM(2020)0642 – C9-0321/2020

Pranešėjas:
Christian Doleschal (PPE) PR – PE662.051v01-00

AM – PE689.651v02-00
Atsakingas komitetas:

ENVI
Nuomonę teikiantys komitetai:

JURI Jiří Pospíšil (PPE) AD – PE661.912v03-00
AM – PE680.916v01-00

LIBE Sprendimas: nuomonės neteikti
 Pranešimo projekto tvirtinimas
 Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. kovo 3 d. 11.00 val.

Galutinio balsavimo dėl pranešimo projekto rezultatai bus paskelbti raštu.

*** Balsavimo pabaiga ***

13. Kiti klausimai

14. Kiti posėdžiai
 2021 m. gegužės 10 d. (Briuselis)
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