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Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
 

ENVI_PV(2018)0312_1 

ПРОТОКОЛ 

Извънредно заседание от 12 март 2018 г., 19.00 – 20.30 ч. 

СТРАСБУРГ 

Заседанието беше открито на 12 март 2018 г., понеделник, в 19.10 ч., под 

председателството на Адина-Йоана Вълян (председател). 

 

 

1. Приемане на дневния ред ENVI_OJ (2018)0312_1 

Дневният ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол. 

2. Съобщения на председателя 

 Изслушване относно влиянието на нарушителите на функциите на 

ендокринната система върху здравето и околната среда: председателят 

обяви, че на 22 март 2018 г., четвъртък, от 9.45 ч. до 12.30 ч., в зала JAN 6Q2 

ще се проведе публично изслушване, организирано от комисията по петиции 

(PETI) съвместно с комисията по околна среда, обществено здраве и 

безопасност на храните (ENVI) относно влиянието на нарушителите на 

функциите на ендокринната система върху здравето и околната среда и 

начините за адаптиране на рамката и законодателството на ЕС въз основа на 

получените петиции. Всички членове са поканени да участват. 

 Промени в секретариата на комисията по околна среда, обществено 

здраве и безопасност на храните (ENVI): председателят съобщи, че 

след решението за създаване на специална комисия относно пестицидите, 

Кристина Малмрос и Нора Ханкампер Ванденбулке ще бъдат 

командировани в секретариата на специалната комисия относно 

процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (PEST) считано от 12 

март 2018 г., съответно като началник на секретариата и като 

администратор.  
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 Осигуряване на устен превод в съответствие с езиковия профил на 

комисията, беше осигурен превод на 16 езика с изключение на естонски, 

латвийски, малтийски, ирландски, литовски, словенски и словашки. 

 Електронно досие на заседанието/излъчване по интернет: председателят 

обяви, че както обикновено, досието на заседанието е на разположение в 

електронен вариант чрез приложението e-meeting и че заседанието ще бъде 

излъчено по интернет. 

3. Одобрение на протоколите на заседанията от: 

 7 декември 2017 г. PV – PE617.984v01-00 

Протоколите бяха одобрени. 

4. Доклад относно текущите междуинституционални преговори 

В съответствие с член 69е от Правилника за дейността на ЕП председателят 

докладва на комисията за резултата от тристранните преговори относно 

следните досиета: 

 Ветеринарни лекарствени продукти (Гростет) 

 Мониторинг и докладване на емисиите на CO2 и разхода на гориво на 

нови тежкотоварни превозни средства (Дзофоли) 

5. Доклад относно констативната командировка в Амстердам във връзка с 

преместването на седалището на Европейската агенция по лекарствата (22 

февруари 2018 г.) 

Оратори: Джовани Ла Вия, Елизабета Гардини, Никола Капуто, Франсоаз 

Гростет, Пол Бранън 

*** Време за електронно гласуване *** 

6. Местоположение на седалището на Европейската агенция по лекарствата 

ENVI/8/11697 

***I 2017/0328(COD) COM(2017)0735 – C8-0421/2017 

Докладчик: Джовани Ла Вия (PPE) PR – PE615.463v01-00 

AM – PE616.891v01-00 

DT – PE616.672v01-00 

Водеща: ENVI 

Подпомагащи: BUDG –  Решение: без становище  

 CONT –  Люк Минг Фланаган (GUE/NGL)  

 ITRE –  Решение: без становище  

 AGRI –  Решение: без становище  

 AFCO –  Мерчедес Бресо (S&D) AD – PE616.913v02-00 

AM – PE618.175v01-00 

 Приемане на проекта на доклад 

Решение: Измененият проект на доклад беше приет: („за“: 52; „против“: 6; 
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„въздържал се“: 1) (вж. резултатите от поименното гласуване в приложение I). 

*** Край на електронното гласуване *** 

7. Разни въпроси 

Няма. 

8. Следващи заседания 

 14 март 2018 г., 14.00 – 15.30 ч. (Страсбург) 

 19 – 20 март 2018 г. (Брюксел) 

*** 

Заседанието беше закрито в 19.35 ч.  


