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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

ENVI(2011)1122_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание на координаторите

Вторник, 22 ноември 2011 г., 9.00–10.00 ч. (при закрити врата) 

Брюксел

Зала: JAN - 2Q2

При закрити врата

Решения относно процедурата, която да се следва

Доклади

1. Програма ,,Здраве за растеж“, третата многогодишна програма за действие 
на ЕС в областта на здравеопазването за периода 2014-2020 г.
ENVI/7/07740
***I 2011/0339(COD) COM(2011)0709 – C7-0399/2011

Водеща: ENVI –
Подпомагаща: BUDG –

EMPL –
ITRE –
FEMM –

* * *

Становища

2. Развитието на трансевропейската транспортна мрежа
ENVI/7/07668
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***I 2011/0294(COD) COM(2011)0650 – C7-0375/2011
Водеща: TRAN –

3. Трансевропейската енергийна инфраструктура и отмяна на Решение 
№1364/2006/ЕО
ENVI/7/07673
***I 2011/0300(COD) COM(2011)0658 – C7-0371/2011
Водеща: ITRE –

4. Трансевропейските телекомуникационни мрежи и отмяна на Решение 
№1336/97/ЕО
ENVI/7/07680
***I 2011/0299(COD) COM(2011)0657 – C7-0373/2011

Водеща: ITRE –

5. Реформа на общата политика в областта на рибарството — общо 
съобщение
ENVI/7/07720

2011/2290(INI) COM(2011)0417
Водеща: PECH – Nikolaos Salavrakos (EFD)

6. Задължения за докладване съгласно Регламент (ЕО) № 2371/2002 относно 
опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на 
общата политика в областта на рибарството
ENVI/7/07723

2011/2291(INI) COM(2011)0418
Водеща: PECH – Carl Haglund (ALDE)

* * *

Други получени документи

7. Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на 
информацията за широката общественост относно лекарствени продукти за 
хуманна употреба, отпускани по лекарско предписание, и по отношение на 
фармакологичната бдителност
COM(2011)0632

8. Изменено предложение за Директива на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Директива 2001/83/ЕО по отношение на 
информацията за широката общественост относно лекарствени продукти, 
отпускани по лекарско предписание, и по отношение на фармакологичната 
бдителност
COM(2011)0633



OJ\883811BG.rtf 3/3 PE475.977v01-00

BG

* * *

Документи, получени за сведение

9. Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета: Доклад относно 
оценката на прилагането на механизма за гражданска защита и 
финансовия инструмент в областта на гражданската защита през периода 
2007—2009 г.
COM(2011)0696
Водеща: ENVI –

10. Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 98/8/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета за включване на флуфеноксурон 
като активно вещество за продуктов тип 8 в приложение I към нея
COM(2011)0708
Водеща: ENVI –
Подпомагаща: AGRI


