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مﺤضر اجتماع
لجنة الفالحة ؤالامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدد 13
 تاريخ الاجتماع :الخميس  24جانفي .2019
جدول ٔالاعمال :مواصلة تحديد الصيغة الائية لفصول مشروع القانون املتعلق بالسالمة
الصحية وجودة املواد الغذائية وأغذية الحيوانات )عدد .(2016/78
 الحضور :الحاضرون ) /(11املتغيبون /(07) :املعتذرون ) /(02الحاضرون من غ JKأعضاء اللجنة).(00
 افتتاح الجلسة :الساعة الثانية و 25دقيقة بعد الظهر.
 رفع الجلسة :الساعة الرابعة و 10دقائق بعد الزوال.
Wي بداية الجلسة عرض رئيس اللجنة برنامج العمل التشري\ي والرقابي بالنسبة لشهر فيفري
ّ
وذكر بأهم املواعيد ال bkتنتظر اللجنة ويجب ٕالاعداد لها جيدا وخاصة اليوم الدرا bcdالJaملاني
الذي ستنظمه Wي بداية شهر فيفري حول املعادلة بKن التحكم Wي ٔالاسعار وحماية املنتوج الفالwي
مشددا ع{ى ضرورة ٕالاعداد له جيدا بحكم أنه موضوع هام مرتبط بالوضع الاقتصادي
ّ
والاجتماي الذي تعيشه البالد ويندرج ضمن النشاط الرقابي للجنة .كما ذكر أن اللجنة لن يكون
لها نشاط خالل ٔالاسبوع املقبل بحكم انعقاد جلسات عامة طيلة ٔالاسبوع.
من جهة أخرى تم التأكيد ع{ى ضرورة ضبط موعد Wي أقرب ٓالاجال لالستماع إى ٔالاطراف
املعنية حول ملف التفاوض حول اتفاق التبادل الحر املعمق والشامل Wي إطار برنامج عمل
اللجنة الرقابي .هذا وطلب كذلك مقرر اللجنة تمكKن ٔالاعضاء من مشاريع القوانKن املحالة Wي
ظرف  24ساعة من تاريخ إحالا ع{ى اللجنة ليتس لهم دراسا قبل انعقاد الجلسة وليكون
لهم دراية مسبقة حول ضرورة عقد جلسة استماع من عدمه Wي الغرض ،وقد حظي هذا املقJح
بموافقة أعضاء اللجنة.
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ثم واصلت اللجنة دراسا لفصول مشروع القانون املتعلق بالسالمة الصحية وجودة املواد
الغذائية وأغذية الحيوانات ،حيث نظرت Wي التعديالت ال bkاقJحا جهة املبادرة حول العنوان
الذي أضافته اللجنة واملتعلق ب ـ"الوكالة الوطنية لتقييم املخاطر" وارتأت إدخال بعض التعديالت
عليه انسجاما مع بقية الفصول ثم نظرت Wي العنوان ٔالاخ JKاملتعلق باألحكام الانتقالية دون أن
تدخل تعديالت ع{ى فصوله مع إضافة فصل جديد يتعلق بحل الوكالة الوطنية للرقابة الصحية
والبيئية للمنتجات والتنصيص ع{ى إحالة جميع ممتلكا¡ا للوكالة الوطنية لتقييم املخاطر الbk
تحل محلها وتتحمل ما لها وما عل¢ا من حقوق وال£امات إضافة إى إخضاع أعوان الوكالة للقانون
عدد  78لسنة  1985املؤرخ Wي  4أوت  1985املتعلق بضبط النظام ٔالاسا bcdالعام ألعوان الدواوين
واملؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات ال bkتمتلك الدولة أو الجماعات
العمومية رأس مالها بصفة مباشرة وكلية.
هذا وتمت تالوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون املذكور الذي يتضمن ملحة عن املشروع
وعن أشغال اللجنة منذ إحالته ومضمون النقاشات حول الفصول وتوصيات اللجنة وقد تم
اقJاح بعض التعديالت الشكلية ع{ى صياغة التقرير وتم أخذها بعKن الاعتبار قبل املصادقة ع{ى
التقرير وكذلك املوافقة ع{ى مشروع القانون بإجماع أعضا§ا الحاضرين معدال وتوصية الجلسة
العامة باملصادقة عليه.

قرار اللجنة:
 املوافقة ع{ى مشروع القانون عدد  2016/78معدال وتوصية الجلسة العامة باملصادقة، -املصادقة ع{ى التقرير بإجماع الحاضرين.
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