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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

ENVI(2009)1202_1

ONTWERPAGENDA
Coördinatorenvergadering

Woensdag 2 december 2009, 9.00 – 10.00 uur (met gesloten deuren) 
Zaal: JAN 4Q2

Met gesloten deuren

Verslagen

1. Emissienormen voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen
ENVI/7/01506
***I 2009/0173(COD) COM(2009)0593 – C7-0271/2009

Ten principale: ENVI –
Advies: ITRE –

TRAN –

* * *

Adviezen

2. Gemeenschappelijk onderzoeks- en ontwikkelingsproject over de Oostzee (BONUS-
169)
ENVI/7/01486
***I 2009/0169(COD) COM(2009)0610 – C7-0263/2009
Ten principale: ITRE –

3. Financiële bijstand van de Gemeenschap voor de ontmanteling van de eenheden 1 
tot en met 4 van de kerncentrale van Kozloduy in Bulgarije "Het Kozloduy-
programma"
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ENVI/7/01479
* 2009/0172(CNS) COM(2009)0581 – C7-0289/2009

Ten principale: ITRE –

4. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Een beter werkende 
voedselvoorzieningsketen in Europa
COM(2009)0591
Ten principale: AGRI – José Bové (Verts/ALE)
Advies: ECON, ENVI, IMCO

(AGRI stelt ter zake een INI-verslag op)

* * *

Ter informatie ontvangen documenten

5. Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's betreffende de 
bestrijding van HIV/AIDS in de Europese Unie en de naburige landen, 2009-2013
COM(2009)0569
Ten principale: ENVI –
Advies: AFET, FEMM

6. Jaarverslag (2008) over de toepassing van Verordening (EG) nr. 953/2003 van de 
Raad van 26 mei 2003 ter voorkoming van verlegging van het handelsverkeer in 
bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar de Europese Unie
COM(2009)0574
Ten principale: ENVI –
Advies: DEVE, INTA

7. Voorstel voor een besluit van de Raad houdende vaststelling van het standpunt dat 
namens de Europese Gemeenschap op de 16de bijeenkomst van de verdragsluitende 
partijen moet worden ingenomen met betrekking tot voorstellen tot wijziging van 
de bijlagen II en III bij het Protocol inzake de speciaal beschermde gebieden en de 
biologische diversiteit in de Middellandse Zee (SPA/BD-protocol) van het Verdrag 
voor de bescherming van het mariene milieu en het kustgebied van de 
Middellandse Zee (Verdrag van Barcelona)
COM(2009)0585
Ten principale: ENVI –
Advies: TRAN, PECH

8. Voorstel voor een beschikking van de Raad tot verlening van een vergunning voor 
het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn 
geproduceerd met de genetisch gemodificeerde maïs MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) 
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overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de 
Raad
COM(2009)0613
Ten principale: ENVI –
Advies: AGRI

9. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: Progressieve 
verwezenlijking van de Kyoto-doelstellingen (verslag overeenkomstig artikel 5 van 
Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap en 
de uitvoering van het Protocol van Kyoto)
COM(2009)0630
Ten principale: ENVI –
Advies: ITRE

10. Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's inzake de 
tenuitvoerlegging van richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken voor de 
periode 2005-2008
COM(2009)0635
Ten principale: ENVI –


