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Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

ENVI(2021)0603_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2021 m. birželio 3 d., ketvirtadienis, 9.00–12.00 val. ir 12.00–13.00 val.
Briuselis
Salė: Altiero Spinelli (1G-3)
ENVI komiteto nariai taip pat dalyvauja nuotoliniu būdu.
2021 m. birželio 3 d. 9.00–11.00 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
* * *
*** Balsavimas ***
Nuotolinio balsavimo pradžia
Balsavimas prasidės birželio 3 d. 9.00 val. ir baigsis 10.30 val.
Visi balsavime dalyvaujantys nariai balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.
2.	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

Pranešėjas:

Pascal Canfin (Renew)
PR – PE691.399v01-00
AM – PE692.774v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI


Nuomonę teikiantys komitetai:

AGRI
Ivan David (ID)
AD – PE691.248v02-00
AM – PE691.417v01-00
	Pakeitimų priėmimas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. gegužės 12 d. 11.00 val.
Balsavimo dėl pranešimo projekto pakeitimų rezultatai bus paskelbti raštu.
Galutinis balsavimas dėl pranešimo projekto vyks birželio 3 d. 12.00 val.
*** Balsavimo pabaiga ***
* * *
3.	Pirmininko pranešimai
4.	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
5.	Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovais dėl 76-ojo Tarptautinės jūrų organizacijos Jūrų aplinkos apsaugos komiteto posėdžio
6.	Komunikatas „ES veiksmų planas siekiant sveikos planetos visiems. Link nulinės vandens, oro ir dirvožemio taršos“
ENVI/9/06144
	Komisijos pranešimas
2021 m. birželio 3 d. 11.00–12.00 val.
7.	Keitimasis nuomonėmis su už institucijų ryšius ir perspektyvas atsakingu Komisijos pirmininkės pavaduotoju Marošu Šefčovičiumi dėl naujojo komunikato dėl geresnio reglamentavimo ir jo indėlio siekiant Europos žaliojo kurso tikslų
8.	Balsavimo dėl pranešimo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2017/625 nuostatos 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, projekto pakeitimų rezultatų paskelbimas 
* * *
2021 m. birželio 3 d. 12.00–13.00 val.
*** Balsavimas ***
Nuotolinio balsavimo pradžia
Balsavimas prasidės 12.00 val. ir baigsis 13.00 val.
Visi balsavime dalyvaujantys nariai balsuos naudodamiesi taikomąja programa „iVote“.
9.	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

Pranešėjas:

Pascal Canfin (Renew)
PR – PE691.399v01-00
AM – PE692.774v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI


Nuomonę teikiantys komitetai:

AGRI
Ivan David (ID)
AD – PE691.248v02-00
AM – PE691.417v01-00
	Pranešimo projekto tvirtinimas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. gegužės 12 d. 11.00 val.
Apie balsavimo rezultatus bus pranešta raštu.
*** Balsavimo pabaiga ***
10.	Kiti klausimai
11.	Kiti posėdžiai
	2021 m. birželio 14–15 d. (Briuselis)

