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Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

ENVI(2021)0628_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2021 m. birželio 28 d., pirmadienis, 13.15–16.15 val. ir 16.45–18.45 val.
2021 m. birželio 29 d., antradienis, 10.00–11.00 val.
Briuselis
Salė: József Antall 4Q2
ENVI komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu.
2021 m. birželio 28 d. 13.15–14.45 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininko pranešimai
3.	Pirmininko pranešimai dėl 2021 m. birželio 22 d. koordinatorių rekomendacijų
4.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2020 m. rugsėjo 7 d.	PV – PE661.810v01-00

2020 m. rugsėjo 10–11 d.	PV – PE691.279v01-00
2020 m. spalio 1 d.	PV – PE660.211v01-00
2020 m. spalio 1 d.	PV – PE662.118v01-00
5.	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
* 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
6.	Europos Sąjungos 2022 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
ENVI/9/06251

Pranešėjas:

Pascal Canfin (RENEW)
PA – PE693.812v01-00
	Nuomonės projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. liepos 7 d. 11.00 val.
7.	Keitimasis nuomonėmis su Komisijos atstovu anglies dioksido kiekį dirvožemyje didinančio ūkininkavimo tema ir tyrimo „ES iniciatyvos dėl anglies dioksido kiekį dirvožemyje didinančio ūkininkavimo įgyvendinimas“ pristatymas
2021 m. birželio 28 d. 14.45–16.15 val.
8.	Keitimasis nuomonėmis su Komisijos pirmininko pavaduotoju Margaritisu Schinasu dėl komunikato „Pirmosios COVID-19 pandemijos pamokos“
* * *
*** Balsavimas ***
Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia.
Balsavimas prasidės birželio 28 d. 16.15 val. ir baigsis 17.45 val.
Visi balsavime dalyvaujantys nariai balsuos naudodamiesi programa „iVote“.
9.	Reglamento (EB) Nr. 851/2004, steigiančio Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą, dalinis keitimas
ENVI/9/04625
***I	2020/0320(COD)	COM(2020)0726 – C9-0366/2020

Pranešėja:

Joanna Kopcińska (ECR)
PR – PE681.065v01-00
AM – PE691.216v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI


Nuomonę teikiantis komitetas:

BUDG
Niclas Herbst (PPE)
AD – PE663.222v02-00
AM – PE663.223v01-00
	Pakeitimų priėmimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. kovo 29 d. 11.00 val.
10.	Europos svarbiausiųjų žaliavų strategija
ENVI/9/05294
	2021/2011(INI)	

Nuomonės referentė:

Sara Matthieu (Verts/ALE)
PA – PE689.783v01-00
AM – PE692.608v01-00
Atsakingas komitetas:

ITRE*
Hildegard Bentele (PPE)
PR – PE693.560v01-00
	Pakeitimų priėmimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. balandžio 29 d. 11.00 val.
Balsavimo dėl pranešimo projekto ir nuomonės projekto pakeitimų rezultatai bus paskelbti raštu.
Galutinis balsavimas dėl pranešimo projekto ir nuomonės projekto vyks birželio 29 d., antradienį, 10.00 val.
*** Balsavimo pabaiga ***
* * *
2021 m. birželio 28 d. 16.45–18.45 val.
11.	Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/6 papildomas nustatant kriterijus, pagal kuriuos nustatomos antimikrobinės medžiagos, kurias reikia palikti tam tikroms žmonių infekcijoms gydyti
ENVI/9/06142
	2021/2718(DEA)	C(2021)03552

Atsakingas komitetas:

ENVI


	Komisijos deleguotojo akto pristatymas

Keitimasis nuomonėmis
12.	Keitimasis nuomonėmis su Komisijos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) atstovais vaikų ir paauglių psichikos sveikatos pasibaigus COVID pandemijai tema, dalyvaujant Europos Parlamento koordinatoriui vaikų teisių klausimais
13.	Balsavimo dėl pranešimo projekto „Reglamento (EB) Nr. 851/2004, steigiančio Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą, dalinis keitimas“ ir nuomonės projekto „Europos svarbiausiųjų žaliavų strategija“ pakeitimų rezultatų paskelbimas
* * *
2021 m. birželio 29 d. 10.00–11.00 val.
*** Balsavimas ***
Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia.
Balsavimas prasidės 10.00 val. ir baigsis 11.00 val.
Visi balsavime dalyvaujantys nariai balsuos naudodamiesi programa „iVote“.
14.	Reglamento (EB) Nr. 851/2004, steigiančio Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą, dalinis keitimas
ENVI/9/04625
***I	2020/0320(COD)	COM(2020)0726 – C9-0366/2020

Pranešėja:

Joanna Kopcińska (ECR)
PR – PE681.065v01-00
AM – PE691.216v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI


Nuomonę teikiantis komitetas:

BUDG
Niclas Herbst (PPE)
AD – PE663.222v02-00
AM – PE663.223v01-00
	Pranešimo projekto tvirtinimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. kovo 29 d. 11.00 val.
15.	Europos svarbiausiųjų žaliavų strategija
ENVI/9/05294
	2021/2011(INI)	

Nuomonės referentė:

Sara Matthieu (Verts/ALE)
PA – PE689.783v01-00
AM – PE692.608v01-00
Atsakingas komitetas:

ITRE*
Hildegard Bentele (PPE)
PR – PE693.560v01-00
	Nuomonės projekto tvirtinimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. balandžio 29 d. 11.00 val.
Apie balsavimo rezultatus bus pranešta raštu.
*** Balsavimo pabaiga ***
* * *
16.	Kiti klausimai
17.	Kiti posėdžiai
	2021 m. liepos 12 d. (Briuselis)

2021 m. liepos 14 d. (Briuselis)

