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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ENVI(2013)0620_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση των συντονιστών

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013, από 9.00 έως 10.00  (κεκλεισμένων των θυρών) 

Βρυξέλλες

Αίθουσα: József Antall (4Q2)

Κεκλεισμένων των θυρών

Αποφάσεις σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί

Γνωμοδοτήσεις

1. Διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη
που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα και με τους κανόνες αποδέσμευσης για
ορισμένα κράτη μέλη
ENVI/7/12818
***I 2013/0156(COD) COM(2013)0301 – C7-0143/2013

Επί της ουσίας: REGI – Oldřich Vlasák (ECR)
Γνωμοδότηση: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, TRAN, PECH, FEMM

2. Ενιαίες διατάξεις για την έγκριση μοτοσικλετών όσον αφορά τον θόρυβο
ENVI/7/12856
*** 2013/0159(NLE) COM(2013)0307

Επί της ουσίας: INTA –
Γνωμοδότηση: ENVI, ITRE, IMCO, TRAN
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3. Η προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την ανθεκτικότητα και την μείωση των
κινδύνων καταστροφών στις αναπτυσσόμενες χώρες: μαθαίνοντας από τις
κρίσεις ασφάλειας των τροφίμων
ENVI/7/12928

2013/2110(INI) COM(2012)0586

Επί της ουσίας: DEVE –
Γνωμοδότηση: AFET, ENVI, ITRE, AGRI

4. Εφαρμογή της οδηγίας 2005/29/EΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
ENVI/7/12940

2013/2116(INI) COM(2013)0139

Επί της ουσίας: IMCO – Robert Rochefort 
(ALDE)

Γνωμοδότηση: ENVI, JURI

5. Διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την
υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία
των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό
ENVI/7/12988
***I 2013/0169(COD) COM(2013)0327 – C7-0167/2013

Επί της ουσίας: AGRI –
Γνωμοδότηση: BUDG, ENVI, PECH

* * *

Έγγραφα που ελήφθησαν προς ενημέρωση

6. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
για την απαγόρευση δοκιμασιών σε ζώα και εμπορίας και για την τρέχουσα
κατάσταση όσον αφορά τις εναλλακτικές μεθόδους δοκιμασιών στον τομέα των
καλλυντικών
COM(2013)0135

7. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο
COM(2013)0325


