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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

ENVI(2013)1216_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Понеделник, 16 декември 2013 г., 15.00–18.30 ч.
Вторник, 17 декември 2013 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: József Antall (4Q2)

16 декември 2013 г., 15.00–18.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на 
търговията с тях (Преработен текст)
ENVI/7/10173
***I 2012/0196(COD) COM(2012)0403 – C7-0197/2012

Докладчик: Matthias Groote (S&D) PR – PE516.935v01-00
Водеща: ENVI –
Подпомагаща: JURI

 Разглеждане на проектодоклада
 Краен срок за внасяне на измененията: 7 януари 2014 г., 18.00 ч.

4. Възражение по член 88, параграф 2: пускане на пазара — в съответствие с 
Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета — с цел 
култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично 
модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили 
вредители
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ENVI/7/14658

RE – PE524.675v01-00

 Размяна на мнения относно основанието на предложението за резолюция

5. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
2012 г.: oбщ бюджет на ЕС — Европейска комисия
ENVI/7/13863

2013/2195(DEC) COM(2013)0570[01] – C7-0273/2013

Докладчик по 
становище:

Jutta Haug (S&D) PA – PE524.569v01-00

Водеща: CONT – Markus Pieper (PPE) PR – PE521.558v01-00

 Разглеждане на проектостановището
 Краен срок за внасяне на измененията: 18 декември 2013 г., 10.00 ч.

6. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
2012 г.: Европейска агенция за околната среда
ENVI/7/13875

2013/2212(DEC) COM(2013)0570[15] – C7-0290/2013

Докладчик по 
становище:

Jutta Haug (S&D) PA – PE524.565v01-00

Водеща: CONT – Petri Sarvamaa (PPE)

 Разглеждане на проектостановището
 Краен срок за внасяне на измененията: 18 декември 2013 г., 10.00 ч.

7. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
2012 г.: Европейска агенция по лекарствата
ENVI/7/13881

2013/2215(DEC) COM(2013)0570[18] – C7-0293/2013

Докладчик по 
становище:

Jutta Haug (S&D) PA – PE524.566v01-00

Водеща: CONT – Petri Sarvamaa (PPE)

 Разглеждане на проектостановището
 Краен срок за внасяне на измененията: 18 декември 2013 г., 10.00 ч.

8. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
2012 г.: Европейски орган за безопасност на храните
ENVI/7/13891

2013/2220(DEC) COM(2013)0570[23] – C7-0298/2013

Докладчик по 
становище:

Jutta Haug (S&D) PA – PE524.567v01-00

Водеща: CONT – Petri Sarvamaa (PPE)

 Разглеждане на проектостановището
 Краен срок за внасяне на измененията: 18 декември 2013 г., 10.00 ч.
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9. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
2012 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху 
заболяванията
ENVI/7/13893

2013/2221(DEC) COM(2013)0570[24] – C7-0299/2013

Докладчик по 
становище:

Jutta Haug (S&D) PA – PE524.564v02-00

Водеща: CONT – Petri Sarvamaa (PPE)

 Разглеждане на проектостановището
 Краен срок за внасяне на измененията: 18 декември 2013 г., 10.00 ч.

10. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
2012 г.: Европейска агенция по химикалите
ENVI/7/14207

2013/2233(DEC) COM(2013)0570[31] – C7-0321/2013

Докладчик по 
становище:

Jutta Haug (S&D) PA – PE524.568v02-00

Водеща: CONT – Petri Sarvamaa (PPE)

 Разглеждане на проектостановището
 Краен срок за внасяне на измененията: 18 декември 2013 г., 10.00 ч.

11. Превенция и управление на въвеждането и разпространението на 
инвазивни чужди видове
ENVI/7/13766
***I 2013/0307(COD) COM(2013)0620 – C7-0264/2013

Докладчик: Pavel Poc (S&D) PR – PE524.576v01-00
Водеща: ENVI –
Подпомагаща: INTA, ITRE, REGI, AGRI, PECH

 Разглеждане на проектодоклада
 Краен срок за внасяне на измененията: 8 януари 2014 г., 12.00 ч.

12. Нови психоактивни вещества
ENVI/7/13825
***I 2013/0305(COD) COM(2013)0619 – C7-0272/2013

Докладчик по 
становище:

Elena Oana Antonescu (PPE) PA – PE524.592v01-00

Водеща: LIBE – Jacek Protasiewicz 
(PPE)

 Разглеждане на проектостановището
 Краен срок за внасяне на измененията: 7 януари 2014 г., 17.00 ч.

13. Минимални разпоредби относно съставните елементи на наказуемите 
деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици, във 
връзка с определението за „наркотици“
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ENVI/7/13822
***I 2013/0304(COD) COM(2013)0618 – C7-0271/2013

Докладчик по 
становище:

Bogusław Sonik (PPE) PA – PE524.584v01-00

Водеща: LIBE – Teresa Jiménez-Becerril 
Barrio (PPE)

 Разглеждане на проектостановището
 Краен срок за внасяне на измененията: 7 януари 2014 г., 17.00 ч.

14. Клонирането на животни
ENVI/7/14691

2013/2991(RSP)

Съдокладчици: Renate Sommer (PPE)
Daciana Octavia Sârbu (S&D)
Bart Staes (Verts/ALE)
Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
Struan Stevenson (ECR)

RE – PE524.806v01-00
QO – PE524.805v01-00

Водеща: ENVI –

 Размяна на мнения

* * *

17 декември 2013 г., 9.00–10.00 ч.

При закрити врата

15. Заседание на координаторите

17 декември 2013 г., 10.00–12.30 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

16. Условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на СО2 от 
нови леки пътнически автомобили до 2020 г.
ENVI/7/10167
***I 2012/0190(COD) COM(2012)0393 – C7-0184/2012

Докладчик: Thomas Ulmer (PPE)
Водеща: ENVI* –
Подпомагаща: ITRE*, IMCO, TRAN

Гласуване на резултата от преговорите съгласно член 70

17. Изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 относно предоставянето на пазара 
и употребата на биоциди
ENVI/7/12784
***I 2013/0150(COD) COM(2013)0288 – C7-0141/2013
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Докладчик: Matthias Groote (S&D)
Водеща: ENVI –
Подпомагаща: ITRE, IMCO

Гласуване на резултата от преговорите съгласно член 70, параграф 5

18. Достъпа до генетични ресурси и за справедливо и равноправно споделяне 
на ползите, произтичащи от тяхното използване в ЕС
ENVI/7/10860
***I 2012/0278(COD) COM(2012)0576 – C7-0322/2012

Докладчик: Sandrine Bélier (Verts/ALE)
Водеща: ENVI –
Подпомагаща: DEVE, ITRE, REGI, AGRI, PECH

Гласуване на резултата от преговорите съгласно член 70, параграф 5

19. Ограничения за използването на някои опасни вещества в електрическото 
и електронното оборудване (преработка)
ENVI/7/00135

Докладчик: Jill Evans (Verts/ALE)

Гласуване на коригендум съгласно член 216

20. Възражение по член 88, параграф 2: пускане на пазара — в съответствие с 
Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета — с цел 
култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично 
модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили 
вредители
ENVI/7/14658

RE – PE524.675v01-00

 Приемане на предложението за резолюция

21. Таксите, дължими на Европейската агенция по лекарствата за извършване 
на дейности по фармакологична бдителност по отношение на 
лекарствените продукти за хуманна употреба
ENVI/7/13158
***I 2013/0222(COD) COM(2013)0472 – C7-0196/2013

Докладчик: Linda McAvan (S&D) PR – PE519.514v02-00
AM – PE523.004v01-00

Водеща: ENVI –
Подпомагаща: ITRE – Решение: без становище

IMCO – Решение: без становище

 Приемане на проектодоклада
 Краен срок за внасяне на измененията: 8 ноември 2013 г., 18.00 ч.
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*** Край на електронното гласуване ***

22. Изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността с оглед на 
изпълнението до 2020 година на международно споразумение за прилагане 
на единна, основана на пазара глобална мярка за емисиите от 
международната авиация
ENVI/7/14381
***I 2013/0344(COD) COM(2013)0722 – C7-0374/2013

Докладчик: Peter Liese (PPE) PR – PE522.946v01-00
Водеща: ENVI –
Подпомагаща: ITRE, TRAN

 Разглеждане на проектодоклада
 Краен срок за внасяне на измененията: 19 декември 2013 г., 12.00 ч.

23. Становище на Европейския орган за безопасност на храните относно 
безопасността на консумацията от човека на изкуствения подсладител 
аспартам
ENVI/7/12229
 Размяна на мнения с представители на Европейски орган за безопасност на 

храните (ЕОБХ)

24. Държава на произход за прясно, охладено и замразено свинско, овче, козе и 
птиче месо 
ENVI/7/14828
 Размяна на мнения с представителите на Комисията

25. Следващо(и) заседание(я)
 9 януари 2014 г., 9.00–10.00 ч. (Брюксел)
 22-23 януари 2014 г.


