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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ENVI(2011)1122_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza koordinátorov

utorok 22. novembra 2011 od 9.00 do 10.00 h (za zatvorenými dverami) 

Brusel

Miestnosť: JAN - 2Q2

Za zatvorenými dverami

Rozhodnutia o ďalšom postupe

Správy

1. Program Zdravie pre rast, tretí viacročný program činnosti EÚ v oblasti zdravia 
na obdobie 2014 – 2020
ENVI/7/07740
***I 2011/0339(COD) KOM(2011)0709 – C7-0399/2011

Gestorský výbor: ENVI –
Stanovisko: BUDG –

EMPL –
ITRE –
FEMM –

* * *

Stanoviská

2. Rozvoj transeurópskej dopravnej siete
ENVI/7/07668
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***I 2011/0294(COD) KOM(2011)0650 – C7-0375/2011

Gestorský výbor: TRAN –

3. Transeurópske energetické infraštruktúry a zrušenie rozhodnutia č. 
1364/2006/ES
ENVI/7/07673
***I 2011/0300(COD) KOM(2011)0658 – C7-0371/2011

Gestorský výbor: ITRE –

4. Transeurópske telekomunikačné siete a zrušenie rozhodnutia č. 1336/97/ES
ENVI/7/07680
***I 2011/0299(COD) KOM(2011)0657 – C7-0373/2011

Gestorský výbor: ITRE –

5. Reforma spoločnej rybárskej politiky – zastrešujúce oznámenie
ENVI/7/07720

2011/2290(INI) KOM(2011)0417

Gestorský výbor: PECH – Nikolaos Salavrakos 
(EFD)

6. Povinnosti podávať správy v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2371/2002 o 
ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci 
SRP
ENVI/7/07723

2011/2291(INI) KOM(2011)0418

Gestorský výbor: PECH – Carl Haglund (ALDE)

* * *

Iné prijaté dokumenty

7. Upravený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o informácie určené širokej 
verejnosti o humánnych liekoch viazaných na lekársky predpis a pokiaľ ide 
o farmakovigilanciu
KOM(2011)0632

8. Upravený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení 
a dopĺňa smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o informácie určené širokej verejnosti 
o liekoch viazaných na lekársky predpis a pokiaľ ide o farmakovigilanciu
KOM(2011)0633

* * *
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Prijaté dokumenty pre informáciu

9. Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade - Správa o hodnotení 
uplatňovania mechanizmu civilnej ochrany a finančného nástroja civilnej 
ochrany v rokoch 2007 – 2009
KOM(2011)0696

Gestorský výbor: ENVI –

10. Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť flufenoxurón ako aktívnu látku pre 
výrobky typu 8 do prílohy I k uvedenej smernici
KOM(2011)0708

Gestorský výbor: ENVI –
Stanovisko: AGRI


