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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση των συντονιστών

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010, 6 μ.μ.-6.30 μ.μ. (κεκλεισμένων των θυρών)
Αίθουσα: JAN 4Q2

Έγγραφα που ελήφθησαν προς ενημέρωση

1. Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για τα 
απόβλητα: Οδηγία 2006/12/ΕΚ για τα στερεά απόβλητα, Οδηγία 91/689/ΕΟΚ για 
τα επικίνδυνα απόβλητα, Οδηγία 75/439/ΕΟΚ για τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, 
Οδηγία 86/278/ΕΟΚ για την ιλύ καθαρισμού, Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες 
και τα απορρίμματα συσκευασίας, Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή 
των αποβλήτων και Οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατά την περίοδο 2004-2006
COM(2009)0633
Επί της ουσίας: ENVI –

2. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και την Επιτροπή των 
Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ για τη θέσπιση 
προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, 
την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και συστατικών του αίματος 
και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EK
COM(2010)0003
Επί της ουσίας: ENVI –
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3. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και την Επιτροπή των 
Περιφερειών: Επιλογές όσον αφορά το όραμα και τον στόχο της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα μετά το 2010
COM(2010)0004
Επί της ουσίας: ENVI –
Γνωμοδοτήσεις: DEVE, ITRE, AGRI, PECH

4. Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά 
με τα κίνητρα για τους οργανισμούς που είναι καταχωρισμένοι στο EMAS για την 
περίοδο 2004-2006
COM(2010)0006
Επί της ουσίας: ENVI –
Γνωμοδοτήσεις: ITRE, IMCO

5. Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά 
με την εφαρμογή της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των 
υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, βασισμένη στις εκθέσεις που 
υπέβαλαν τα κράτη μέλη για την περίοδο 2004-2007
COM(2010)0047
Επί της ουσίας: ENVI –
Γνωμοδοτήσεις: AGRI

6. Απόφαση της Επιτροπής της 30.11.2009 σχετικά με τη σύσταση Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Σπάνιες Νόσους
C(2009)9181
Επί της ουσίας: ENVI –


