
OJ\794367SV.doc PE430.449v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ENVI(2009)1105_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Samordnarnas sammanträde

Torsdagen den 5 november 2009 kl. 9.00–10.00 (inom stängda dörrar) 

Bryssel

Lokal: JAN 4Q1

5 november 2009 kl. 9.00–10.00

Inom stängda dörrar

Betänkanden

1. Upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om 
villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för import till 
gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött
ENVI/7/01211
***I 2009/0146(COD) KOM(2009)0516 – C7-0211/2009
Ansv. utsk.: ENVI –
Rådg. utsk.: AGRI – Beslut: inget yttrande

* * *

Yttranden

2. En förenklad gemensam jordbrukspolitik
ENVI/7/01311
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2009/2155(INI) KOM(2009)0128
Ansv. utsk.: AGRI – Richard Ashworth

3. Användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk (ändring av 
förordning (EG) nr 708/2007)
ENVI/7/01340
* 2009/0153(CNS) KOM(2009)0541

Ansv. utsk.: PECH –

4. EU:s jordbruk och klimatförändringen
ENVI/7/01313

2009/2157(INI) SEK(2009)0417

Ansv. utsk.: AGRI – Stéphane Le Foll

5. Rapport om konkurrenspolitiken 2008
ENVI/7/01387

2009/2173(INI) KOM(2009)0374

Ansv. utsk.: ECON – Sophia in 't Veld

* * *

Dokument som översänts för kännedom

6. Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén om tillämpning och verkan av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2991 om 
bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan
KOM(2009)0469
Ansv. utsk.: ENVI –

7. Förslag till rådets beslut om fastställande av Europeiska gemenskapens ståndpunkt 
beträffande förslaget om antagandet av regionala handlingsplaner inom ramen för 
genomförandet av artikel 15 i protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening 
från landbaserade källor och aktiviteter
KOM(2009)0537
Ansv. utsk.: ENVI –

8. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 
solidarity in health: Reducing health inequalities in the EU (Meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén om solidaritet på hälsoområdet: att minska 
skillnader inom EU när det gäller hälsa)
KOM(2009)0567
Ansv. utsk.: ENVI –
Rådg. utsk.: EMPL, ITRE, IMCO, AGRI, LIBE, FEMM
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