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LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas

2019-2024

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

ENVI(2021)0831_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2021 m. rugpjūčio 31 d., antradienis, 13.45–14.00 val. ir 14.00–15.00 val.

2021 m. rugsėjo 1 d., trečiadienis, 10.00–11.00 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak 3C050

ENVI komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu.

2021 m. rugpjūčio 31 d. 13.45–14.00 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Pirmininko pranešimai dėl 2021 m. liepos 13 d. koordinatorių rekomendacijų

2021 m. rugpjūčio 31 d. 14.00–15.00 val.

*** Balsavimas ***

Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia
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Balsavimas prasidės rugpjūčio 31 d. 13.45 val. ir baigsis 15.00 val.

Visi balsavime dalyvaujantys nariai balsuos naudodamiesi programa „EPVote“.

4. 2022 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas - Bendras 
įvadas - Visos išlaidos - Bendroji pajamų suvestinė - Pajamų ir išlaidų suvestinė 
pagal skirsnius
ENVI/9/06251

2021/0227(BUD)

Nuomonės referentas:
Pascal Canfin (RENEW) PA – PE693.812v01-00

AM – PE695.091v01-00
Atsakingas komitetas:

BUDG Karlo Ressler (PPE)
Damian Boeselager (Verts/ALE)

DT – PE695.068v01-00

 Nuomonės projekto pakeitimų priėmimas ir biudžeto pakeitimų priėmimas
 Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. liepos 7 d. 11.00 val.

Apie balsavimo dėl nuomonės projekto pakeitimų ir dėl biudžeto pakeitimų 
rezultatus bus pranešta raštu.

Galutinis balsavimas dėl nuomonės projekto vyks rugsėjo 1 d., trečiadienį, 10.00 val.

*** Balsavimo pabaiga ***

* * *

2021 m. rugsėjo 1 d. 10.00–11.00 val.

*** Balsavimas ***

Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia

Balsavimas prasidės rugsėjo 1 d 10.00 val. ir baigsis 11.00 val.

Visi balsavime dalyvaujantys nariai balsuos naudodamiesi programa „EPVote“.

5. 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) AM – PE689.651v02-00

Atsakingas komitetas:
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ENVI
Nuomonę teikiantys komitetai:

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

LIBE Sprendimas: nuomonės neteikti
 Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas
 Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. kovo 3 d. 11.00 val.

6. 2022 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas - Bendras 
įvadas - Visos išlaidos - Bendroji pajamų suvestinė - Pajamų ir išlaidų suvestinė 
pagal skirsnius
ENVI/9/06251

2021/0227(BUD)

Nuomonės referentas:
Pascal Canfin (RENEW) PA – PE693.812v01-00

AM – PE695.091v01-00
Atsakingas komitetas:

BUDG Karlo Ressler (PPE)
Damian Boeselager (Verts/ALE)

DT – PE695.068v01-00

 Nuomonės projekto tvirtinimas
 Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. liepos 7 d. 11.00 val.

Apie balsavimo rezultatus bus pranešta raštu.

*** Balsavimo pabaiga ***

7. Kiti klausimai

8. Kiti posėdžiai

• 2021 m. rugsėjo 1 d. 10.30–12.00 val. (Briuselis) (bendras CONT, ENVI ir AGRI 
komitetų posėdis)
• 2021 m. rugsėjo 1 d. 13.45–15.00 val. (Briuselis) (bendras CONT ir ENVI komitetų 
posėdis)
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