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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

ENVI(2012)0322_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание на координаторите

Четвъртък, 22 март 2012 г., 9.00–10.00 ч.  (при закрити врата) 

Брюксел

Зала: József Antall (2Q2)

При закрити врата

Решения относно процедурата, която да се следва

Доклади

1. Прозрачност на мерките за регулиране на цените на лекарствените 
продукти за хуманна употреба и тяхното включване в обхвата на системите 
за обществено здравно осигуряване
ENVI/7/08978
***I 2012/0035(COD) COM(2012)0084 – C7-0056/2012

Водеща: ENVI –
Подпомагаща: EMPL –

ITRE –
IMCO –
JURI –

2. Движение с нетърговска цел на домашни любимци
ENVI/7/08994
***I 2012/0039(COD) COM(2012)0089 – C7-0060/2012

Водеща: ENVI –
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Подпомагаща: AGRI –

3. Ветеринарно-санитарни изисквания, уреждащи търговията и вноса в 
Съюза на кучета, котки и порове
ENVI/7/09014
***I 2012/0040(COD) COM(2012)0090 – C7-0061/2012

Водеща: ENVI –
Подпомагаща: AGRI –

4. Правила за отчитане и планове за действие в областта на емисиите и 
поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка 
със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство
ENVI/7/09126
***I 2012/0042(COD) COM(2012)0093 – C7-0074/2012

Водеща: ENVI –
Подпомагаща: ITRE –

AGRI –

5. Защита на общественото здраве от вещества, водещи до смущения във 
функционирането на ендокринната система 
ENVI/7/08967

* * *

Становища

6. Малки и средни предприятия (МСП): конкурентоспособност и 
възможности за развиване на стопанска дейност
ENVI/7/09050

2012/2042(INI) COM(2011)0642

Водеща: ITRE* – Paul Rübig (PPE)

7. Стратегия на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към 
животните за периода 2012—2015 г.
ENVI/7/09058

2012/2043(INI) COM(2012)0006

Водеща: AGRI – Marit Paulsen (ALDE) PR – PE480.644v01-00

* * *

Документи, получени за сведение

8. Доклад на Комисията до Съвета, до Европейския парламент, до 
Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на 
регионите: Изпълнение на Тематичната стратегия за опазване на почвите и 
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текущи дейности
COM(2012)0046

Водеща: ENVI –
Подпомагаща: ECON, ITRE, REGI, AGRI, JURI

9. Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до 
Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на 
регионите: Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа
COM(2012)0060

Водеща: ENVI –
Подпомагаща: EMPL, ITRE, IMCO

10. Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета: 
Осъществяване на Стратегическия план за изпълнение на Европейското 
партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните 
хора и остаряването в добро здраве
COM(2012)0083

Водеща: ENVI –
Подпомагаща: EMPL, ITRE, REGI, LIBE

11. Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до 
Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на 
регионите: Отчитане на земеползването, промяната на земеползването и 
горското стопанство (LULUCF) в ангажиментите на Съюза, свързани с 
изменението на климата
COM(2012)0094

12. Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до 
Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на 
регионите - Подобряване на резултатите от мерките на ЕС в областта на 
околната среда: изграждане на доверие чрез повишаване на познанията и 
готовността за реакция
COM(2012)0095

Водеща: ENVI –
Подпомагаща: ITRE, TRAN, REGI, JURI


