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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

ENVI(2020)0217_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 17 февруари 2020 г., 15.00–18.30 ч.

Вторник, 18 февруари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: József Antall (2Q2)

17 февруари 2020 г., 15.00–18.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

 16 декември 2019 г. PV – PE645.033v01-00
 20-21 януари 2020 г. PV – PE646.898v01-00

* * *

Общо разискване

4. Размяна на мнения с Комисията относно проверката за пригодност на 
Рамковата директива за водите, на Директивата за подземните води, на 
Директивата относно стандартите за качество на околната среда и на 
Директивата за наводненията - Директива 2000/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета за установяване на рамка за действията на 
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Общността в областта на политиката за водите, Доиректива 2006/118/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета за опазване на подземните води от 
замърсяване и влошаване на състоянието им, Директива 2008/105/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за 
качество на околната среда в областта на политиката за водите, за 
изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 
84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на 
Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 
2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения

5. Размяна на мнения с Комисията относно оценката на Директива 
91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските 
отпадъчни води

* * *

Общо разискване

6. Размяна на мнения с г-н Пиер Ларутюру, докладчик относно бюджета за 
2021 г.

7. Насоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III
ENVI/9/02140

2019/2213(BUD)

Докладчик по становище:
Паскал Канфен (Renew) PA – PE646.875v01-00

Водеща:
BUDG – Пиер Ларутюру (S&D) PR – PE647.107v01-00

 Разглеждане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 20 февруари 2020 г., 11.00 ч.

* * *

8. Размяна на мнения с Комисията относно проверката за пригодност на 
директивите относно качеството на атмосферния въздух - Директива 
2004/107/ЕО относно съдържанието на арсен, кадмий, никел и 
полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух и 
Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за 
по-чист въздух за Европа

9. Размяна на мнения с Комисията относно рисковете за безопасността на 
храните, свързани с вноса на конско месо

* * *

18 февруари 2020 г., 9.00–11.00 ч.

При закрити врати
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10. Заседание на координаторите

* * *

18 февруари 2020 г., 11.00–12.30 ч.

11. Размяна на мнения с г-жа Стела Кириакиду, член на Комисията, отговарящ 
за здравеопазването и безопасността на храните, относно европейския план 
за борба с рака, актуалното положение с епидемията от коронавирус и 
стретегията „От фермата до трапезата“

* * *

18 февруари 2020 г., 14.30–18.30 ч.

12. Избор на втори заместник-председател

13. Избор на трети заместник-председател

*** Време за електронно гласуване ***

14. Качество на водите, предназначени за консумация от човека (преработен 
текст)
ENVI/9/01277
***I 2017/0332(COD) COM(2017)0753 – C8-0019/2018

Докладчик:
Кристоф Ханзен (PPE)

Водеща:
ENVI

 Гласуване относно временното споразумение вследствие на 
междуинституционални преговори

*** Край на електронното гласуване ***

15. Глобална система за събиране на данни за консумацията на гориво от 
корабите
ENVI/9/00420
***I 2019/0017(COD) COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Докладчик:
Юта Паулус (Verts/ALE) PR – PE646.870v01-00

Водеща:
ENVI

Подпомагащи:
ITRE – Решение: без становище
TRAN – Магдалена Адамович (PPE) PA – PE641.314v01-00

 Разглеждане на проекта на доклад
 Краен срок за внасяне на измененията: 3 март 2020 г., 11.00 ч.
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16. Размяна на мнения с Комисията относно електронните цигари и 
тютюневите изделия, включващи загряване

* * *

Общо разискване

17. Размяна на мнения с Европейската сметна палата относно Специален 
доклад № 16/2019, озаглавен „Европейски икономически сметки за 
околната среда – ползата за създателите на политики може да се подобри“

18. Размяна на мнения с Европейската сметна палата относно Специален 
доклад № 18/2019, озаглавен „Емисии на парникови газове в ЕС –
докладването на емисиите е добро, но е необходима по-качествена 
информация за бъдещото им намаляване“

* * *

19. Размяна на мнения с Комисията относно съдържащите олово боеприпаси

20. Разни въпроси

21. Следващи заседания
 5 март 2020 г.
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