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Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

ENVI(2021)0510_2
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2021 m. gegužės 10 d., pirmadienis, 13.45–16.15 val. ir 16.45–18.45 val.
Briuselis
Salė: József Antall (2Q2)
ENVI komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu.
2021 m. gegužės 10 d. 13.45–15.45 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
Viešasis klausymas
2.	Nauji genų modifikavimo metodai maisto gamybos sektoriuje: poveikis sveikatai ir aplinkai?
ENVI/9/05914
	Žr. atskirą darbotvarkės projektą

2021 m. gegužės 10 d. 15.45–16.15 val.
3.	Pirmininko pranešimai
4.	Pirmininko pranešimai dėl 2021 m. balandžio 29 d. koordinatorių rekomendacijų
5.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2020 m. rugsėjo 21–22 d.	PV – PE659.010v01-00

6.	Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita
ENVI/9/01588
* Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sveikatos technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES
7.	Įgyvendinimo ataskaita dėl ūkiuose auginamų gyvulių gerovės 
ENVI/9/02975
	2020/2085(INI)	

Nuomonės referentė:

Marlene Mortler (PPE)
PA – PE691.291v01-00
Atsakingas komitetas:

AGRI
Jérémy Decerle (RENEW)

	Nuomonės projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. gegužės 17 d. 11.00 val.
* * *
*** Balsavimas *** – nuo 15.45 iki 16.45 val.
Nuotolinio balsavimo pradžia
Balsavimas prasidės 15.45 val. ir baigsis 16.45 val.
Visi balsavime dalyvaujantys nariai balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.
8.	Poveikio klimatui neutralizavimo sistemos nustatymas ir Reglamento (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas) dalinis keitimas
ENVI/9/02649
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Pranešėja:

Jytte Guteland (S&D)
AM – PE652.555v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI*


Nuomonę teikiantys komitetai:

ECON
Sprendimas: nuomonės neteikti


EMPL
Sprendimas: nuomonės neteikti


ITRE*
Zdzisław Krasnodębski (ECR)
AD – PE652.274v02-00
AM – PE653.723v01-00
AM – PE653.722v01-00

TRAN
Tilly Metz (Verts/ALE)
AD – PE650.613v02-00
AM – PE652.582v01-00
AM – PE652.581v01-00

REGI
Caroline Roose (Verts/ALE)
AD – PE652.420v02-00
AM – PE652.651v01-00

AGRI
Asger Christensen (RENEW)
AD – PE650.646v02-00
AM – PE653.805v01-00
AM – PE653.806v01-00
AM – PE652.514v01-00
	Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. birželio 3 d. 11.00 val.
Apie balsavimo rezultatus bus pranešta raštu.
*** Balsavimo pabaiga ***
* * *
2021 m. gegužės 10 d. 16.45–18.15 val.
9.	Keitimasis nuomonėmis vykdant struktūrinį dialogą su už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingu Komisijos nariu Virginijumi Sinkevičiumi
2021 m. gegužės 10 d. 18.15–18.45 val.
10.	Balsavimo dėl preliminaraus susitarimo dėl poveikio klimatui neutralizavimo sistemos nustatymo ir Reglamento (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas) dalinio keitimo rezultatų paskelbimas
11.	Komisijos pranešimas apie „ES – sveikatos labui“ iniciatyvinės grupės darbo rezultatus ir konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais pagal programos „ES – sveikatos labui“ 16 straipsnio 4 dalį
12.	Kiti klausimai
13.	Kiti posėdžiai
	2021 m. gegužės 26–27 d. (Briuselis)


