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Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

ENVI(2021)0909_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2021 m. rugsėjo 9 d., ketvirtadienis, 8.45–9.00 val.

Briuselis, salė: József Antall (4Q2)

2021 m. rugsėjo 9 d., ketvirtadienis, 9.00–12.00 val.

Briuselis, salė: Paul-Henri Spaak (1A002)

2021 m. rugsėjo 9 d., ketvirtadienis, 13.45–16.15 val.

Briuselis, salė: Paul-Henri Spaak (1A002)

2021 m. rugsėjo 10 d., penktadienis, 10.00–11.00 val.

Briuselis, salė: Paul-Henri Spaak (1A002)

ENVI komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu.

2021 m. rugsėjo 9 d. 8.45–9.00 val.

*** Balsavimas ***

1. Bendras ENVI ir AGRI komitetų 2021 m. rugsėjo 9 d., ketvirtadienio, posėdis
CJ14/9/07041
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OJ – PE696.464v01-00
 Žr. atskirą darbotvarkės projektą

*** Balsavimo pabaiga ***

* * *

2021 m. rugsėjo 9 d. 9.00–12.00 val.

2. Darbotvarkės tvirtinimas

3. Pirmininko pranešimai

4. Pirmininko pranešimai dėl 2021 m. liepos 20 d. koordinatorių rekomendacijų

5. Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita
ENVI/9/01588

* Reglamento (ES) 2017/625 nuostatų dėl oficialios gyvūnų ir gyvūninės kilmės 
produktų, eksportuojamų iš trečiųjų šalių į Sąjungą, kontrolės, siekiant užtikrinti, kad 
būtų laikomasi draudimo tam tikrais atvejais naudoti antimikrobines medžiagas, 
dalinis keitimas
* Didesnis Europos vaistų agentūros vaidmuo pasirengimo krizėms ir vaistų bei 
medicinos priemonių valdymo srityse
* Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2030 m.

6. Posėdžių protokolų tvirtinimas:
 2020 m. lapkričio 16 d. PV – PE661.994v01-00
 2020 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 1 d. PV – PE689.760v01-00

7. IPCC ataskaita. Klimato kaita 2021 m.
ENVI/9/07067
 IPCC I-osios darbo grupės ataskaitos „Klimato kaita 2021 m. Pagrindimas fizikos 

argumentais“ (angl. Climate Change 2021: the Physical Science Basis) 
pristatymas

 Keitimasis nuomonėmis su IPCC I-osios darbo grupės bendrapirmininke Valérie 
Masson-Delmotte

------

Bendros diskusijos

8. Direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Sąjungoje, Sprendimo (ES) 2015/1814 dėl Sąjungos šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos 
stabilumo rezervo sukūrimo ir veikimo ir Reglamento (ES) 2015/757 dalinis 
keitimas
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ENVI/9/06891
***I 2021/0211(COD) COM(2021)0551 – C9-0318/2021

Atsakingas komitetas:
ENVI

Nuomonę teikiantys komitetai:
BUDG
ITRE
TRAN

 Komisijos pranešimas
 Keitimasis nuomonėmis

9. Sprendimo (ES) 2015/1814 dalinis keitimas dėl į Sąjungos šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo 
rezervą iki 2030 m. perkeltinų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus
ENVI/9/06894
***I 2021/0202(COD) COM(2021)0571 – C9-0325/2021

Atsakingas komitetas:
ENVI

Nuomonę teikiantis komitetas:
ITRE

 Komisijos pranešimas
 Keitimasis nuomonėmis

10. Direktyvos 2003/87/EB dalinis keitimas dėl aviacijos sektoriaus indėlio siekiant 
visiems Sąjungos ekonomikos sektoriams taikomo išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo tikslo ir tinkamo pasaulinės rinkos priemonės įgyvendinimo
ENVI/9/06896
***I 2021/0207(COD) COM(2021)0552 – C9-0319/2021

Atsakingas komitetas:
ENVI

Nuomonę teikiantis komitetas:
TRAN

 Komisijos pranešimas
 Keitimasis nuomonėmis

11. Direktyvos 2003/87/EB dalinis keitimas dėl pranešimo apie kompensavimą, 
susijusį su pasauline rinkos priemone Sąjungoje įsisteigusiems orlaivių 
naudotojams
ENVI/9/06898
***I 2021/0204(COD) COM(2021)0567 – C9-0323/2021

Atsakingas komitetas:
ENVI

Nuomonę teikiantis komitetas:
TRAN

 Komisijos pranešimas
 Keitimasis nuomonėmis
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12. Socialinio klimato fondo sukūrimas
ENVI/9/06939
***I 2021/0206(COD) COM(2021)0568 – C9-0324/2021

Atsakingas komitetas:
ENVI

Nuomonę teikiantys komitetai:
BUDG
ECON
EMPL
ITRE
IMCO
TRAN
REGI
FEMM

 Komisijos pranešimas
 Keitimasis nuomonėmis

* * *

2021 m. rugsėjo 9 d. 13.45–15.00 val.

13. Pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo sukūrimas
ENVI/9/06928
***I 2021/0214(COD) COM(2021)0564 – C9-0328/2021

Atsakingas komitetas:
ENVI

Nuomonę teikiantys komitetai:
INTA (RENEW)
BUDG
ECON (Verts/ALE)
ITRE
IMCO

 Komisijos pranešimas
 Keitimasis nuomonėmis

2021 m. rugsėjo 9 d. 15.00–16.15 val.

14. Keitimasis nuomonėmis su už krizių valdymą atsakingu Komisijos nariu Janezu 
Lenarčiču dėl Europos civilinės saugos vaidmens kovojant su klimato kaitos 
sukeltomis gaivalinėmis nelaimėmis

* * *

2021 m. rugsėjo 10 d. 10.00–11.00 val.
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*** Balsavimas ***

Nuotolinio balsavimo pradžia

Balsavimas prasidės rugsėjo 10 d. 10.00 val. ir baigsis 11.00 val.

Visi balsavime dalyvaujantys nariai balsuos naudodamiesi programa „EPVote“.

15. 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) AM – PE692.774v01-00

Atsakingas komitetas:
ENVI

Nuomonę teikiantis komitetas:
AGRI Ivan David (ID) AD – PE691.248v02-00

AM – PE691.417v01-00
 Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas
 Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. gegužės 12 d. 11.00 val.

16. Bendras ENVI ir AGRI komitetų 2021 m. rugsėjo 9 d., ketvirtadienio, posėdis
CJ14/9/07041

OJ – PE696.464v01-00
 Žr. atskirą darbotvarkės projektą

Apie balsavimo rezultatus bus pranešta raštu.

*** Balsavimo pabaiga ***

17. Kiti klausimai

18. Kiti posėdžiai
 2021 m. rugsėjo 27 d. (Briuselis)
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