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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

ENVI(2020)0608_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 8 юни 2020 г., 13.45–15.45 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (6Q2)

И с дистанционно участие на членовете на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Съобщения на председателя относно препоръките на координаторите от 
2 юни 2020 г.

4. Стратегия за химичните вещества с цел устойчивост
ENVI/9/02398

2020/2531(RSP)

Съдокладчици:
Мария Спираки (PPE)
Мария Арена (S&D)
Фредерик Рийс (Renew)
Данило Оскар Ланчини (ID)
Свен Гиголд (Verts/ALE)
Пиетро Фиоки (ECR)
Аня Хазекамп (GUE/NGL)

RE – PE646.900v01-00
QO – PE646.903v01-00
AM – PE650.516v01-00
AM – PE647.043v01-00
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Водеща:
ENVI

 Разглеждане на предложението за резолюция
 Размяна на мнения с Комисията и с Бьорн Хансен, изпълнителен директор на 

Европейската агенция по химикалите (ECHA)
 Краен срок за внасяне на измененията: 21 април 2020 г., 11.00 ч.

5. Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3: относно проекта на 
решение за изпълнение на Комисията за издаване на частично разрешение 
за определени употреби на хромен триоксид в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (REACHLaw Ltd)
ENVI/9/03127

Съдокладчици:
Бас Ейкхаут (Verts/ALE)
Мария Арена (S&D)
Мартин Хойсик (Renew)

 Размяна на мнения относно основанието на предложението за резолюция

6. Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3: удължаването на срока за 
одобренията на активните вещества бефлубутамид, беналаксил, 
бентиаваликарб, бифеназат, боскалид, бромоксинил, каптан, циазофамид, 
диметоморф, етефон, етоксазол, фамоксадон, фенамифос, флумиоксазин, 
флуоксастробин, фолпет, форметанат, метрибузин, милбемектин, 
Paecilomyces lilacinus, щам 251, фенмедифам, фосмет, пиримифос-метил, 
пропамокарб, протиоконазол и s-метолахлор
ENVI/9/03128

Съдокладчици:
Аня Хазекамп (GUE/NGL)
Мария Арена (S&D)
Тили Метц (Verts/ALE)
Елеонора Еви (NI)

 Размяна на мнения относно основанието на предложението за резолюция

* * *

*** Време за гласуване ***

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване

Гласуването ще започне в 15.45 ч. и ще приключи в 16.45 ч.

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването — било намиращи се в 
заседателната зала на комисията, било чрез дистанционно участие — ще 
гласуват по електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за 
гласуване.
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7. Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3: относно проекта на 
решение за изпълнение на Комисията за издаване на частично разрешение 
за определени употреби на хромен триоксид в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (REACHLaw Ltd)
ENVI/9/03127

Съдокладчици:
Бас Ейкхаут (Verts/ALE)
Мария Арена (S&D)
Мартин Хойсик (Renew)

 Приемане на предложението за резолюция

8. Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3: удължаването на срока за 
одобренията на активните вещества бефлубутамид, беналаксил, 
бентиаваликарб, бифеназат, боскалид, бромоксинил, каптан, циазофамид, 
диметоморф, етефон, етоксазол, фамоксадон, фенамифос, флумиоксазин, 
флуоксастробин, фолпет, форметанат, метрибузин, милбемектин, 
Paecilomyces lilacinus, щам 251, фенмедифам, фосмет, пиримифос-метил, 
пропамокарб, протиоконазол и s-метолахлор
ENVI/9/03128

Съдокладчици:
Аня Хазекамп (GUE/NGL)
Мария Арена (S&D)
Тили Метц (Verts/ALE)
Елеонора Еви (NI)

 Приемане на предложението за резолюция

*** Край на гласуването ***

Обявяване на резултата от гласуването в писмена форма

9. Разни въпроси

10. Следващи заседания
 16 юни 2020 г., 9.00 – 11.00 ч. (Брюксел)
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