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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

ENVI(2014)1110_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 10 ноември 2014 г., 15.00–18.30 ч.
Вторник, 11 ноември 2014 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: на 10 ноември 2014 г. - József Antall 4Q2; на 11 ноември 2014 г. - Paul-Henri 
Spaak 3C050

10 ноември 2014 г., 15.00–18.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Съобщения на председателя относно препоръките на координаторите

4. Намаляване на емисиите от замърсителите, отделяни от пътните моторни 
превозни средства
ENVI/8/00362
***I 2014/0012(COD) COM(2014)0028 – C7-0027/2014

Докладчик: Albert Deß (PPE)
Водеща: ENVI –
Подпомагаща: ITRE – Решение: без становище

IMCO –
TRAN –
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 Размяна на мнения без документ

5. Възражение по силата на член 106: Директива относно качеството на 
горивата - Методи за изчисляване и изисквания за докладване
ENVI/8/01877

2014/2931(RPS) COM(2014)0617

Водеща: ENVI –

 Размяна на мнения с представители на Комисията

6. Представяне на отговорностите и дейностите на следните агенции, 
попадащи в областта на компетентност на ENVI:

- Европейската агенция по химикалите (ECHA)
- Европейската агенция по лекарствата (EMA)
- Европейският орган за безопасност на храните (EFSA)
- Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията 
(ECDC)
- Европейската агенция за околна среда (EEA)

• Вж. отделната програма

7. Размяна на мнения с представители на Комисията относно работата и 
мисията на Хранителната и ветеринарна служба (FVO)

11 ноември 2014 г., 9.00–11.30 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

8. Научно проучване на въпроси, свързани с храните
ENVI/8/00444
***I 2014/0132(COD) COM(2014)0246 – C8-0005/2014

Докладчик: Giovanni La Via (PPE)
Водеща: ENVI –
Подпомагаща: ITRE – Решение: без становище

 Гласуване във връзка с прилагането на опростената процедура (член 50, 
параграф 1 „без изменения”) – доклад

9. Възможност за държавите-членки да ограничат или забранят отглеждането 
на ГМО на тяхна територия
ENVI/8/00574
***II 2010/0208(COD) 10972/3/2014 – C8-0145/2014

T7-0314/2011

Докладчик: Frédérique Ries (ALDE) PR – PE537.550v01-00
AM – PE539.851v01-00
AM – PE541.301v01-00
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Водеща: ENVI –

 Приемане на проектопрепоръката за второ четене
 Краен срок за внасяне на измененията: 16 октомври 2014 г., 12.00 ч.

*** Край на електронното гласуване ***

10. Размяна на мнения с Мигел Ариас Канете, комисар по въпросите на 
климата и енергетиката, относно текущата и бъдещата политика в 
областта на климата

11 ноември 2014 г., 11.30–12.30 ч.

При закрити врата

11. Заседание на координаторите

Продължаване на заседанието на координаторите от 6 ноември 2014 г.

12. Разни въпроси

13. Следващи заседания
 24 ноември 2014 г., 19.00–22.30 ч. (Страсбург)
 3-4 декември 2014 г. (Брюксел)


