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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

ENVI(2021)0222_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 22 февруари 2021 г., 17.15–18.45 ч.

Брюксел, Зала: „Алтиеро Спинели“ (5G-3)

Сряда, 24 февруари 2021 г., 13.45–15.45 ч.

Брюксел, Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)

Четвъртък, 25 февруари 2021 г., 9.00–12.00 ч.

Брюксел, Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)

Четвъртък, 25 февруари 2021 г., 14.15–15.45 ч.

Брюксел, Зала: „Пол-Анри Спак“ (1A002)

Четвъртък, 25 февруари 2021 г., 16.00–19.00 ч.

Брюксел, Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)

И с дистанционното участие на членовете на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните (ENVI)

22 февруари 2021 г., 17.15–18.45 ч.
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В контекста на Конференцията за европейския семестър

1. Междупарламентарно заседание на комисията ENVI относно плана за
възстановяване и устойчивост: взаимодействие между Европейския зелен
пакт и пътя към изграждане на по-устойчив Европейски здравен съюз
ENVI/9/05343
 Вж. отделен проект на дневен ред

* * *

24 февруари 2021 г., 13.45–15.45 ч.

2. Приемане на дневния ред

3. Съобщения на председателя

4. Съобщения на председателя относно препоръките на координаторите от 8 и
11 февруари 2021 г.

5. Доклад относно текущите междуинституционални преговори
ENVI/9/04519

* Установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на
климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски
законодателен акт за климата)
* Решение за изменение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска
защита на Съюза

6. Опазване на почвите
ENVI/9/05033

2021/2548(RSP)

Съдокладчици:
Перниле Вайс (PPE)
Мария Арена (S&D)
Мартин Хойсик (Renew)
Мануела Рипа (Verts/ALE)
Александър Вондра (ECR)
Идоя Вилянуева Руис (The Left)

RE – PE663.308v01-00
QO – PE663.302v02-00
QO – PE663.307v01-00

Водеща:
ENVI

 Размяна на мнения относно основанието на предложението за резолюция
 Краен срок за внасяне на измененията: 3 март 2021 г., 11.00 ч.

7. Изменение на Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на
Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на
Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в
процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на
околната среда към институциите и органите на Общността
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ENVI/9/04375
***I 2020/0289(COD) COM(2020)0642 – C9-0321/2020

Докладчик:
Кристиан Долешал (PPE) PR – PE662.051v01-00

Водеща:
ENVI

Подпомагащи:
JURI Иржи Поспишил (PPE) PA – PE661.912v01-00

AM – PE680.916v01-00
LIBE Решение: без становище

 Разглеждане на проекта на доклад
 Краен срок за внасяне на измененията: 3 март 2021 г., 11.00 ч.

* * *

*** Време за гласуване ***

Откриване на процедурата на дистанционно гласуване

Процедурата на гласуване ще бъде открита в сряда, 24 февруари, в 15.45 ч. и ще
приключи в 16.45 ч. Началото ще бъде обявено по електронната поща.

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването, ще гласуват чрез приложението
iVote.

8. Европейски семестър за координация на икономическите политики: 
годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г.
ENVI/9/05039

2021/2004(INI)

Докладчик по становище:
Паскал Канфен (Renew) PA – PE663.106v01-00

AM – PE680.723v01-00
Водеща:

ECON* Еникьо Дьори (PPE) AM – PE663.212v01-00
 Приемане на измененията
 Краен срок за внасяне на измененията: 28 януари 2021 г., 11.00 ч.

9. Насоки за бюджета за 2022 г. – раздел III
ENVI/9/04875

2020/2265(BUI)

Председател:
Паскал Канфен (Renew)

Водеща:
BUDG Карло Реслер (PPE) PR – PE663.167v01-00

 Приемане на проекта на становище под формата на писмо

Резултатите от гласуването на проекта на становище под формата на писмо
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относно насоките за бюджета за 2022 г. ще бъдат обявени писмено.

Резултатите от гласуването на измененията на проекта на становище относно
„Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишна
стратегия за устойчив растеж за 2021 г.“ ще бъдат обявени на заседанието на 25 
февруари, четвъртък.

Окончателното гласуване на проекта на становище ще се проведе на 25 февруари
2021 г., четвъртък. Началото ще бъде обявено по електронната поща.

*** Край на гласуването ***

* * *

25 февруари 2021 г., 9.00–12.00 ч.

10. Обявяване на резултатите от гласуването на измененията на проекта на
становище относно „Европейски семестър за координация на
икономическите политики: годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 
г.“

11. Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 
година
ENVI/9/04390
***I 2020/0300(COD) COM(2020)0652 – C9-0329/2020

Докладчик:
Грейс О’Съливан (Verts/ALE) PR – PE680.827v01-00

Водеща:
ENVI

Подпомагащи:
BUDG Решение: без становище
ITRE Решение: без становище
TRAN Рована Плумб (S&D) PA – PE661.992v01-00
AGRI Пер Холмгрен (Verts/ALE) PA – PE663.278v01-00
PECH

 Разглеждане на проекта на доклад
 Краен срок за внасяне на измененията: 3 март 2021 г., 11.00 ч.

12. Засилена роля на Европейската агенция по лекарствата в готовността за
действия при кризи и управлението на кризи по отношение на
лекарствените продукти и медицинските изделия
ENVI/9/04630
***I 2020/0321(COD) COM(2020)0725 – C9-0365/2020

Докладчик:
Николас Гонсалес Касарес (S&D)

Водеща:
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ENVI
Подпомагащи:

BUDG Решение: без становище
ITRE Жоел Мeлен (ID)
IMCO Решение: без становище

 Представяне от Комисията на нейното предложение
 Краен срок за внасяне на измененията: 27 април 2021 г., 11.00 ч.

Съвместно представяне

13. Регламент относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и за
отмяна на Решение № 1082/2013/ЕС
ENVI/9/04627
***I 2020/0322(COD) COM(2020)0727 – C9-0367/2020

Докладчик:
Вероник Трийе-Льоноар (Renew)

Водеща:
ENVI

Подпомагащи:
BUDG Решение: без становище
IMCO Размус Андрезен (Verts/ALE)

 Представяне от Комисията на нейното предложение
 Краен срок за внасяне на измененията: 27 април 2021 г., 11.00 ч.

14. Изменение на Регламент (ЕО) № 851/2004 за създаване на Европейски
център за профилактика и контрол върху заболяванията
ENVI/9/04625
***I 2020/0320(COD) COM(2020)0726 – C9-0366/2020

Докладчик:
Йоана Копчинска (ECR)

Водеща:
ENVI

Подпомагащи:
BUDG Никлас Хербст (PPE)

 Представяне от Комисията на нейното предложение

* * *

*** Време за гласуване ***

Откриване на процедурата на дистанционно гласуване

Процедурата на гласуване ще започне в четвъртък, 25 февруари, в 12.00 ч. и ще
приключи в 13.00 ч. Началото ще бъде обявено по електронната поща.

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването, ще гласуват чрез приложението
iVote.
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15. Изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска
защита на Съюза
ENVI/9/03230
***I 2020/0097(COD) COM(2020)0220 – C9-0160/2020

Докладчик:
Никос Андрулакис (S&D) AM – PE654.063v01-00

Водеща:
ENVI*

Подпомагащи:
AFET Решение: без становище
DEVE* Томас Тобé (PPE) AL – PE654.047v01-00
BUDG Никлас Хербст (PPE) AD – PE653.873v02-00

AM – PE655.689v01-00
REGI Решение: без становище
JURI (AJ) Франко Роберти (S&D) AL – PE657.171v02-00

 Гласуване относно временното споразумение вследствие на
междуинституционални преговори

 Краен срок за внасяне на измененията: 6 юли 2020 г., 11.00 ч.

16. Европейски семестър за координация на икономическите политики: 
годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г.
ENVI/9/05039

2021/2004(INI)

Докладчик по становище:
Паскал Канфен (Renew) PA – PE663.106v01-00

AM – PE680.723v01-00
Водеща:

ECON* Еникьо Дьори (PPE) AM – PE663.212v01-00
 Приемане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 28 януари 2021 г., 11.00 ч.

17. Опазване на почвите
ENVI/9/05033

2021/2548(RSP)

Съдокладчици:
Перниле Вайс (PPE)
Мария Арена (S&D)
Мартин Хойсик (Renew)
Мануела Рипа (Verts/ALE)
Александър Вондра (ECR)
Идоя Вилянуева Руис (The Left)

RE – PE663.308v01-00
QO – PE663.302v02-00
QO – PE663.307v01-00

Водеща:
ENVI

 Приемане на въпроси с искане за устен отговор
 Краен срок за внасяне на измененията: 3 март 2021 г., 11.00 ч.
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18. Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3, във връзка с удължаването
на срока на одобренията на активните вещества бенфлуралин, 
димоксистробин, флуазинам, флутоланил, мекопроп-P, мепикват, метирам, 
оксамил и пираклостробин
ENVI/9/05318

2021/2552(RSP)

Съдокладчици:
Мария Арена (S&D)
Тили Метц (Verts/ALE)
Аня Хазекамп (The Left)

Водеща:
ENVI

 Приемане на предложението за резолюция

19. Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 във връзка с пускането на
пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от
генетично модифициран памук GHB614 × T304-40 × GHB119
ENVI/9/05319

2021/2553(RSP)

Съдокладчици:
Мартин Хойслинг (Verts/ALE)
Гюнтер Зидл (S&D)
Аня Хазекамп (The Left)
Сирпа Пиетикяйнен (PPE)

Водеща:
ENVI

 Приемане на предложението за резолюция

20. Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 във връзка с пускането на
пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от
генетично модифицирана царевица MZIR098 (SYN-ØØØ98-3)
ENVI/9/05323

2021/2554(RSP)

Съдокладчици:
Мартин Хойслинг (Verts/ALE)
Гюнтер Зидл (S&D)
Аня Хазекамп (The Left)
Сирпа Пиетикяйнен (PPE)

Водеща:
ENVI

 Приемане на предложението за резолюция

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени писмено.

*** Край на гласуването ***

* * *
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25 февруари 2021 г., 14.15–15.45 ч.

21. Съвместно изслушване на комисиите ENVI и PETI на тема „Управление на
пластмасите и отпадъците в кръговата икономика“
ENVI/9/05403
 Вж. отделен проект на дневен ред

* * *

25 февруари 2021 г., 16.00–19.00 ч.

22. Съвместно изслушване на комисиите ENVI и ITRE на тема „Как да се
увеличи капацитетът за производство на ваксини за COVID-19 и да се
подобрят доставките“
ENVI/9/05404
 Вж. отделен проект на дневен ред

* * *

23. Разни въпроси

24. Следващи заседания
 4 март 2021 г. (Брюксел)
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