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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

ENVI(2012)0426_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание на координаторите

Четвъртък, 26 април 2012 г., 9.00–10.00 ч.  (при закрити врата) 

Брюксел

Зала: Paul-Henri Spaak (3C050)

При закрити врата

Решения относно процедурата, която да се следва

Доклади

1. Предложение за решение на Съвета за изискване от държавите членки да 
ратифицират или да се присъединят към Международната конвенция от 
Хонконг за безопасно и екологосъобразно рециклиране на кораби от 2009 г., 
в интерес на Европейския съюз
ENVI/7/09188
*** 2012/0056(NLE) COM(2012)0120

Водеща: ENVI –
Подпомагаща: ITRE –

TRAN –
JURI –

2. Рециклиране на кораби
ENVI/7/09192
***I 2012/0055(COD) COM(2012)0118 – C7-0082/2012

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

3. Изменение на Директива 2006/66/ЕО (пускане на пазара на преносими 
батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за използване 
в електрически инструменти без захранващ шнур)
ENVI/7/09209
***I 2012/0066(COD) COM(2012)0136 – C7-0087/2012

Водеща: ENVI –
Подпомагаща: ITRE –

JURI –

4. Изменение на директиви 1999/4/ЕО, 2000/36/ЕО, 2001/111/EО, 2001/113/EО и 
2001/114/EО по отношение на пълномощията, които ще бъдат предоставени 
на Комисията
ENVI/7/09272
***I 2012/0075(COD) COM(2012)0150 – C7-0089/2012

Водеща: ENVI –
Подпомагаща: DEVE –

AGRI – Решение: без становище
JURI –

* * *

Становища

5. Програма на Европейския съюз за етикетиране на енергийната 
ефективност на офис оборудване и изменение на Регламент (ЕО) № 106/2008
ENVI/7/09149
***I 2012/0049(COD) COM(2012)0109 – C7-0077/2012

Водеща: ITRE –

6. Споразумение между правителството на Съединените американски щати и 
Европейския съюз за координирането на програми за етикетиране на 
енергийната ефективност на офис оборудване
ENVI/7/09178
*** 2012/0048(NLE) COM(2012)0108

Водеща: ITRE –

7. Изменение на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета от 18 септември 
2007 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска в 
Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези 
запаси
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ENVI/7/09277
***I 2012/0077(COD) COM(2012)0155 – C7-0090/2012

Водеща: PECH –

8. Опростяване на прехвърлянето на МПС, регистрирани в друга държава 
членка в рамките на вътрешния пазар
ENVI/7/09282
***I 2012/0082(COD) COM(2012)0164 – C7-0092/2012

Водеща: IMCO –

9. Доклад на ЕС относно последователността на политиките за развитие през 
2011 г. 
ENVI/7/09300

2012/2063(INI) SEC(2011)1627

Водеща: DEVE –

10. Рискове за здравето на персонала причинени от азбест и перспективи за 
забрана на съществуващия азбест
ENVI/7/09307

2012/2065(INI)

Водеща: EMPL – Stephen Hughes (S&D)

11. Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до 
Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на 
регионите: Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.
COM(2011)0885

Водеща: ITRE –
Подпомагаща: ENVI, IMCO

* * *

Документи, получени за сведение

12. Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета за общото 
състояние на официалния контрол в държавите членки по отношение на 
безопасността на храните, здравето на животните и хуманното отношение 
към животните и фитосанитарните въпроси
COM(2012)0122

Водеща: ENVI –
Подпомагаща: AGRI

13. Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета: Качество на 
бензиновите и дизеловите горива, използвани за автомобилен транспорт в 
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Европейския съюз: Осми годишен доклад (за отчетната 2009 година)
COM(2012)0127

Водеща: ENVI –
Подпомагаща: BUDG, ECON, ITRE, TRAN

14. Предложение за директива на Съвета за изменение на приложение І към 
Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
опаковките и отпадъците от опаковки
COM(2012)0141

Водеща: ENVI –


