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EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ENVI(2013)0711_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Samordnarnas sammanträde

Torsdagen den 11 juli 2013 kl. 11.30–12.30  (inom stängda dörrar) 

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q2)

Inom stängda dörrar

Beslut om vilket förfarande som ska tillämpas

Betänkanden

1. Ändring av vissa direktiv på områdena miljö, jordbruk, socialpolitik och 
folkhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till 
Europeiska unionen
ENVI/7/13045
***I 2013/0192(COD) COM(2013)0418 – C7-0176/2013

Ansv. utsk.: ENVI –
Rådg. utsk.: EMPL –

REGI –
AGRI – Beslut: inget yttrande

2. Avgifter som ska betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten för 
säkerhetsövervakning av humanläkemedel
ENVI/7/13158
***I 2013/0222(COD) COM(2013)0472 – C7-0196/2013
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Ansv. utsk.: ENVI –
Rådg. utsk.: ITRE –

IMCO –

3. Övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från 
sjötransporter och ändring av förordning (EU) nr 525/2013
ENVI/7/13206
***I 2013/0224(COD) COM(2013)0480 – C7-0201/2013

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

TRAN –

* * *

Yttranden

4. Ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning 
av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen
ENVI/7/13043
***I 2013/0191(COD) COM(2013)0417 – C7-0175/2013

Ansv. utsk.: PECH –

5. Den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller 
hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet
ENVI/7/13056
***I 2013/0200(COD) COM(2013)0428 – C7-0178/2013

Ansv. utsk.: PECH –

6. Det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken 
Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med 
skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen
ENVI/7/13089
*** 2013/0205(NLE) COM(2013)0433

Ansv. utsk.: INTA –

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

Ansv. utsk.: ITRE –

8. Anpassning av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det 
föreskrivande förfarandet med kontroll till artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt
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ENVI/7/13175
***I 2013/0218(COD) COM(2013)0451 – C7-0198/2013

Ansv. utsk.: JURI – József Szájer (PPE)

9. Elektronisk fakturering vid offentlig upphandling
ENVI/7/13245
***I 2013/0213(COD) COM(2013)0449 – C7-0208/2013

Ansv. utsk.: IMCO –

* * *


