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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ENVI(2011)1122_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση των συντονιστών

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011, από 9.00 έως 10.00 (κεκλεισμένων των θυρών) 

Βρυξέλλες

Αίθουσα: JAN - 2Q2

Κεκλεισμένων των θυρών

Αποφάσεις σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί

Εκθέσεις

1. Τρίτο πολυετές πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας για την
περίοδο 2014-2020, με τίτλο "Η υγεία στην υπηρεσία της ανάπτυξης"
ENVI/7/07740
***I 2011/0339(COD) COM(2011)0709 – C7-0399/2011

Επί της ουσίας: ENVI –
Γνωμοδότηση: BUDG –

EMPL –
ITRE –
FEMM –

* * *

Γνωμοδοτήσεις

2. Aνάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών
ENVI/7/07668
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***I 2011/0294(COD) COM(2011)0650 – C7-0375/2011

Επί της ουσίας: TRAN –

3. Διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, και κατάργηση της απόφασης αριθ. 
1364/2006/ΕΚ
ENVI/7/07673
***I 2011/0300(COD) COM(2011)0658 – C7-0371/2011

Επί της ουσίας: ITRE –

4. Διευρωπαϊκό δίκτυο τηλεπικοινωνιών, και κατάργηγη της απόφασης αριθ. 
1336/97/ΕΚ
ENVI/7/07680
***I 2011/0299(COD) COM(2011)0657 – C7-0373/2011

Επί της ουσίας: ITRE –

5. Μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής - θεμελιώδης ανακοίνωση
ENVI/7/07720

2011/2290(INI) COM(2011)0417

Επί της ουσίας: PECH – Νικόλαος Σαλαβράκος
(EFD)

6. Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2371/2002 για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων
στο πλαίσιο της ΚΑλΠ
ENVI/7/07723

2011/2291(INI) COM(2011)0418

Επί της ουσίας: PECH – Carl Haglund (ALDE)

* * *

Άλλα έγγραφα που ελήφθησαν

7. Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 726/2004 όσον
αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα που προορίζονται για
ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή και όσον αφορά τη
φαρμακοεπαγρύπνηση.
COM(2011)0632

8. Τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά την
ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική
συνταγή και όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση
COM(2011)0633
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* * *

Έγγραφα που ελήφθησαν προς ενημέρωση

9. Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο : 
Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της εφαρμογής του μηχανισμού πολιτικής
προστασίας και του χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής προστασίας για την
περίοδο 2007-2009
COM(2011)0696

Επί της ουσίας: ENVI –

10. Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του
flufenoxuron (φλουφενοξουρόνη) ως δραστικής ουσίας για τον τύπο προϊόντων 8 
στο παράρτημα I
COM(2011)0708

Επί της ουσίας: ENVI –
Γνωμοδότηση: AGRI


