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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

ENVI_PV(2020)0716_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 16 юли 2020 г., 9.30 – 11.00 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито в четвъртък, 16 юли 2020 г., в 9.35 ч., под председателството 
на Паскал Канфен (председател).

1. Приемане на дневния ред                                                                
ENVI_OJ(2020)0716_1

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

2. Съобщения на председателя:

 Осигуряване на устен превод: поради недостига на ресурси и 
техническите ограничения в заседателната зала и въз основа на езиковия 
профил на членовете на комисията ENVI, устен превод беше достъпен на 6 
езика: френски, немски, италиански, английски, испански и полски 

 Електронно досие на заседанието/излъчване по интернет: досието на 
заседанието беше на разположение в електронен вариант чрез 
приложението e-meeting и заседанието беше излъчено по интернет.

 Дистанционно участие на членовете на комисията ENVI: 
Председателят обяви, че заседанието ще се проведе във формат за 
дистанционно участие. Дистанционното гласуване беше открито в 11.02 ч. 
Членовете, участващи в гласуването, са получили бюлетини за гласуване, 
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съдържащи листи за гласуване, които е трябвало да бъдат подписани и 
изпратени обратно с указанията за гласуване преди 12.02 ч. 

3. Съобщение на председателя относно препоръките на координаторите от 13 
юли 2020 г.

Председателят уведоми комисията, че препоръките на координаторите от 13 
юли 2020 г. са били разпространени по електронен път и тъй като не са били 
повдигнати възражения, се считат за одобрени (вж. Приложение IІ).

4. Съобщение на председателя за резултатите от гласуването на измененията 
на проекта на становище относно доклад, озаглавен „Към по-устойчив 
единен пазар за предприятията и потребителите“ 

Председателят обяви, че списъкът с приети изменения е на разположение в 
документите за заседанието и че окончателното гласуване на проекта на 
становище ще се състои дистанционно в края на заседанието.

Представяне на програмата на председателството на Съвета

5. Размяна на мнения с г-жа Юлия Кльокнер, федерален министър на 
Германия за храните и земеделието 

Оратори: Юлия Кльокнер (министър на Германия за храните и земеделието), 
Кристине Шнайдер, Юте Гутеланд, Мартин Хойсик, Силвия Лимер, Мартин 
Хойслинг, Александър Вондра, Аня Хазекамп, Марейд Макгинес, Гюнтер Зидл, 
Улрике Мюлер, Орелия Беньо, Перниле Вайс, Биляна Борзан, Мишел Ривази, 
Мик Уолас, Йоана Копчинска, Елеонора Еви

***

*** Време за дистанционно гласуване ***

6. Предложение за решение на Съвета относно системата на собствените 
ресурси на Европейския съюз 
ENVI/9/00294

* 2018/0135(CNS) COM(2018)0325 – C8-0201/2018

   Докладчик по становище:
Естер де Ланге (PPE)

   Водеща:
BUDG – Жузе Мануел Фернандеш 

(PPE) 
Валери Айе (Renew)

PR – PE653.866v01-00

 Приемане на проекта на становище под формата на писмо

Решение: Проектът на становище под формата на писмо беше приет ( гласували 
„за“: 54, “против”: 19, “въздържал се”: 2) (вж. резултатите от поименните 
гласувания в приложение I).
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7. „План за инвестиции за устойчива Европа – начини за финансиране на 
Зеления пакт“
ENVI/9/02785
             2020/2058(INI)

Докладчик по становище:
Петрос Кокалис (GUE/NGL) PA – PE650.586v01-00

AM – PE650.680v01-00
Водещи:

BUDG, 
ECON* – 

Зигфрид Мурешан (PPE)
Паул Танг (S&D)

PR – PE650.587v01-00
AM – PE652.496v02-00

 Приемане на проекта на становище

Решение: Проектът на становище беше приет (гласували „за“: 42, “против”: 35, 
„въздържал се“: 0) (вж. резултатите от поименните гласувания в приложение I).

8. Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите
ENVI/09/02449
              2020/2021(INI)

Докладчик по становище:
Паскал Канфен (Renew) PA – PE647.120v01-00

AM – PE647.121v01-00
Водеща:

IMCO – Давид Корман (Verts/ALE) PR – PE650.478v02-00
AM – PE653.970v01-00

 Приемане на проекта на становище

Решение: Проектът на становище беше приет (гласували „за“: 43, „против“: 6, 
„въздържал се“: 28) (вж. резултатите от поименните гласувания в приложение I).

*** Край на гласуването ***

9. Разни въпроси

Няма.

10. Следващи заседания

             
 2 септември 2020 г., (Брюксел)

***
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Заседанието беше закрито в 11.00 ч.
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