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EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ENVI(2013)0219_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Samordnarnas sammanträde

Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 17.30–18.30  (inom stängda dörrar) 

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q2)

Inom stängda dörrar

Beslut om vilket förfarande som ska tillämpas

Betänkanden
Inga.

* * *

Yttranden

1. Ändring av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett 
kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den 
gemensamma fiskeripolitiken efterlevs
ENVI/7/11697
***I 2013/0007(COD) COM(2013)0009 – C7-0019/2013

Ansv. utsk.: PECH –

2. Avtal mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om 
narkotikaprekursorer
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ENVI/7/11717
*** 2013/0005(NLE) COM(2013)0004

Ansv. utsk.: INTA –

3. Ändring av rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande av ett system 
med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen
ENVI/7/11729
***I 2013/0010(COD) COM(2013)0015 – C7-0021/2013

Ansv. utsk.: INTA –

4. Särskild rapport nr 21/2012 (ansvarsfrihet 2011) - Kostnadseffektiviteten i de 
sammanhållningspolitiska investeringarna i energieffektivitet
ENVI/7/11739

2013/2011(DEC) N7-0005/2013 – C7-0018/2013

Ansv. utsk.: CONT – Zigmantas Balčytis 
(S&D)

5. Utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen
ENVI/7/11745
***I 2013/0012(COD) COM(2013)0018 – C7-0022/2013

Ansv. utsk.: TRAN –

6. Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för 
kommissionen för 2011
ENVI/7/11768

2013/2015(DEC) COM(2012)0436[50] – C7-0023/2013

Ansv. utsk.: CONT – Jens Geier (S&D) PR – PE504.139v01-00

7. Ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 avseende öppnandet av marknaden 
för inrikes persontrafik på järnväg
ENVI/7/11828
***I 2013/0028(COD) COM(2013)0028 – C7-0024/2013

Ansv. utsk.: TRAN –

8. Ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av 
den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensamt europeiskt 
järnvägsområde vad avser öppnandet av marknaden för inhemsk persontrafik 
på järnväg och om styrningen av järnvägsinfrastrukturen
ENVI/7/11834
***I 2013/0029(COD) COM(2013)0029 – C7-0025/2013

Ansv. utsk.: TRAN –
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9. Budget 2014 - mandat för trepartsmötet
ENVI/7/11875

2013/2017(BUD)

Ansv. utsk.: BUDG – Anne E. Jensen (ALDE)

10. Marktjänster vid EU:s flygplatser och upphävande av rådets direktiv 96/67/EG
ENVI/7/11926
***I 2011/0397(COD) COM(2011)0824 – C7-0457/2011

Ansv. utsk.: TRAN* –

11. Hög allmän nivå av nät- och informationssäkerhet i EU
ENVI/7/11958
***I 2013/0027(COD) COM(2013)0048 – C7-0035/2013

Ansv. utsk.: IMCO –

* * *

Inkomna handlingar (för kännedom)

12. Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om genomförandet av 
EU:s lagstiftning om avfallshantering - Direktiv 2006/12/EG om avfall, direktiv 
91/689/EEG om farligt avfall, direktiv 75/439/EEG om spilloljor, direktiv 
86/278/EEG om avloppsslam, direktiv 94/62/EG om förpackningar och 
förpackningsavfall, direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall, och direktiv 
2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter för perioden 2007–2009
COM(2013)0006

Ansv. utsk.: ENVI –
Rådg. utsk.: ITRE, REGI, AGRI

13. Förslag till rådets beslut om ingivande, på Europeiska unionens vägnar, av 
ansökningar om införande av nya avfallsslag i bilaga VIII eller IX till 
Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om 
slutligt omhändertagande av farligt avfall
COM(2013)0020

Ansv. utsk.: ENVI –
Rådg. utsk.: ITRE, JURI

14. Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om den frivilliga 
ordningen för utrustning för bildåtergivning på ekodesignområdet
COM(2013)0023

Ansv. utsk.: ENVI –
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Rådg. utsk.: ITRE, JURI

15. Allmän rapport om Reach: Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén i 
enlighet med artikel 117.4 i Reachförordningen och artikel 46.2 i förordningen 
om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier, jämte en översyn av 
vissa delar av Reachförordningen enligt artiklarna 75.2, 138.2, 138.3 och 138.6
COM(2013)0049

Ansv. utsk.: ENVI –
Rådg. utsk.: ITRE, IMCO, JURI


