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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

ENVI(2013)0711_1

ONTWERPAGENDA
Coördinatorenvergadering

Donderdag 11 juli 2013, 11.30 - 12.30 uur  (achter gesloten deuren) 

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

Achter gesloten deuren

Besluiten inzake de te volgen procedure

Verslagen

1. Wijzigingen van bepaalde richtlijnen op het gebied van milieu, landbouw, sociaal 
beleid en volksgezondheid uit hoofde van de wijziging in de status van Mayotte 
ten aanzien van de Unie
ENVI/7/13045
***I 2013/0192(COD) COM(2013)0418 – C7-0176/2013

Ten principale: ENVI –
Adviezen: EMPL –

REGI –
AGRI – Besluit: geen advies

2. Bedragen die betaald moeten worden aan het Europees Geneesmiddelenbureau 
voor het ontplooien van activiteiten op het vlak van geneesmiddelenbewaking 
met betrekking tot medicinale producten voor menselijk gebruik
ENVI/7/13158
***I 2013/0222(COD) COM(2013)0472 – C7-0196/2013
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Ten principale: ENVI –
Adviezen: ITRE –

IMCO –

3. Monitoring, rapportage en verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem 
vervoer en wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013
ENVI/7/13206
***I 2013/0224(COD) COM(2013)0480 – C7-0201/2013

Ten principale: ENVI –
Adviezen: ITRE –

TRAN –

* * *

Adviezen

4. Wijziging van verordeningen op het gebied van visserij en diergezondheid uit 
hoofde van de wijziging in de status van Mayotte ten aanzien van de Unie
ENVI/7/13043
***I 2013/0191(COD) COM(2013)0417 – C7-0175/2013

Ten principale: PECH –

5. Het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ernstige moeilijkheden 
ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit
ENVI/7/13056
***I 2013/0200(COD) COM(2013)0428 – C7-0178/2013

Ten principale: PECH –

6. Een vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de Republiek 
Indonesië inzake de wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met 
betrekking tot de invoer van houtproducten in de EU
ENVI/7/13089
*** 2013/0205(NLE) COM(2013)0433

Ten principale: INTA –

7. Copernicus-programma
ENVI/7/13115
***I 2013/0164(COD) COM(2013)0312 – C7-0195/2013

Ten principale: ITRE –

8. Aanpassing van een aantal basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de 
regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 VWEU
ENVI/7/13175
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***I 2013/0218(COD) COM(2013)0451 – C7-0198/2013

Ten principale: JURI – József Szájer (PPE)

9. Elektronische facturering bij aanbestedingen
ENVI/7/13245
***I 2013/0213(COD) COM(2013)0449 – C7-0208/2013

Ten principale: IMCO –

* * *


