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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

ENVI(2011)1122_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune a coordonatorilor

Marți, 22 noiembrie 2011, 9.00 - 10.00 (cu ușile închise) 

Bruxelles

Sala: JAN - 2Q2

Cu ușile închise

Decizii privind procedura care trebuie aplicată

Rapoarte

1. Programul Sănătate pentru creștere, cel de-al treilea program multianual 
privind acțiunea UE în domeniul sănătății pentru perioada 2014-2020
ENVI/7/07740
***I 2011/0339(COD) COM(2011)0709 – C7-0399/2011

Fond: ENVI –
Avize: BUDG –

EMPL –
ITRE –
FEMM –

* * *

Avize

2. Dezvoltarea rețelei transeuropene de transport
ENVI/7/07668
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***I 2011/0294(COD) COM(2011)0650 – C7-0375/2011

Fond: TRAN –

3. Infrastructura energetică transeuropeană și abrogarea Deciziei nr. 1364/2006/CE
ENVI/7/07673
***I 2011/0300(COD) COM(2011)0658 – C7-0371/2011

Fond: ITRE –

4. Rețelele de telecomunicații transeuropene și abrogarea Deciziei nr. 1336/97/CE
ENVI/7/07680
***I 2011/0299(COD) COM(2011)0657 – C7-0373/2011

Fond: ITRE –

5. Reforma politicii comune în domeniul pescuitului - Comunicare generală
ENVI/7/07720

2011/2290(INI) COM(2011)0417

Fond: PECH – Nikolaos Salavrakos (EFD)

6. Obligațiile de raportare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 privind 
conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu PCP
ENVI/7/07723

2011/2291(INI) COM(2011)0418

Fond: PECH – Carl Haglund (ALDE)

* * *

Alte documente primite

7. Propunere modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004, în ceea ce privește 
informațiile destinate publicului larg referitoare la medicamentele eliberate pe 
bază de rețetă și în ceea ce privește farmacovigilența
COM(2011)0632

8. Propunere modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 2001/83/CE, în ceea ce privește informațiile destinate 
publicului larg referitoare la medicamentele eliberate pe bază de rețetă și în ceea 
ce privește farmacovigilența
COM(2011)0633

* * *

Documente primite spre informare
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9. Raport al Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu: Raport privind 
evaluarea aplicării mecanismului de protecție civilă și a instrumentului financiar 
de protecție civilă în perioada 2007-2009
COM(2011)0696

Fond: ENVI –

10. Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 98/8/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii flufenoxuronului 
ca substanță activă pentru tipul de produs 8 în anexa I la directivă
COM(2011)0708

Fond: ENVI –
Avize: AGRI


