
OJ\883811HU.rtf PE475.977v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

ENVI(2011)1122_1

NAPIRENDTERVEZET
Koordinátorok ülése

2011. november 22., kedd, 9.00–10.00 (zárt ülés) 

Brüsszel
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Zárt ülés

Határozatok az eljárásról

Jelentések

1. „A növekedést szolgáló egészségügy” elnevezésű, a 2014–2020 közötti időszakra 
vonatkozó, harmadik többéves uniós program az egészégügy területén
ENVI/7/07740
***I 2011/0339(COD) COM(2011)0709 – C7-0399/2011

Illetékes: ENVI –
Vélemény: BUDG –

EMPL –
ITRE –
FEMM –

* * *

Vélemények

2. A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztése
ENVI/7/07668
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***I 2011/0294(COD) COM(2011)0650 – C7-0375/2011

Illetékes: TRAN –

3. Transzeurópai energiainfrastruktúrák és az 1364/2006/EK határozat hatályon 
kívül helyezése
ENVI/7/07673
***I 2011/0300(COD) COM(2011)0658 – C7-0371/2011

Illetékes: ITRE –

4. Transzeurópai távközlési hálózatok és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül 
helyezése
ENVI/7/07680
***I 2011/0299(COD) COM(2011)0657 – C7-0373/2011

Illetékes: ITRE –

5. A közös halászati politika reformja - átfogó közlemény
ENVI/7/07720

2011/2290(INI) COM(2011)0417

Illetékes: PECH – Nikolaos Salavrakos 
(EFD)

6. A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és 
fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK rendelet szerinti jelentéstételi 
kötelezettségek
ENVI/7/07723

2011/2291(INI) COM(2011)0418

Illetékes: PECH – Carl Haglund (ALDE)

* * *

További beérkezett dokumentumok

7. Az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló módosított javaslata a 
726/2004/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt, orvosi rendelvényhez 
kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság részére nyújtandó 
tájékoztatás és a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról
COM(2011)0632

8. Az Európai Parlament és a Tanács irányelvre irányuló módosított javaslata a 
2001/83/EK irányelvnek az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel 
kapcsolatban a nyilvánosság részére nyújtandó tájékoztatás és a 
farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról
COM(2011)0633
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* * *

Tájékoztatásul beérkezett dokumentumok

9. A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Jelentés a 
polgári védelmi mechanizmus és a polgári védelmi pénzügyi eszköz 2007-2009 
közötti alkalmazásának értékeléséről.
COM(2011)0696

Illetékes: ENVI –

10. A Tanács irányelvre irányuló javaslata a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv I. mellékletének a flufenoxuronnak a 8. terméktípus tekintetében 
hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról
COM(2011)0708

Illetékes: ENVI –
Vélemény: AGRI


