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EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2011)1122_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze koordinátorů

Úterý 22. listopadu 2011, 9:00–10:00 (neveřejná) 

Brusel

Místnost: JAN - 2Q2

Neveřejná schůze

Rozhodnutí o dalším postupu

Zprávy

1. Třetí víceletý akční program Unie v oblasti zdraví na období 2014-2020 pod 
názvem „Zdraví ve prospěch růstu“
ENVI/7/07740
***I 2011/0339(COD) KOM(2011)0709 – C7-0399/2011

Příslušný výbor: ENVI –
Stanoviska: BUDG –

EMPL –
ITRE –
FEMM –

* * *

Stanoviska

2. Rozvoj transevropské dopravní sítě
ENVI/7/07668
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***I 2011/0294(COD) KOM(2011)0650 – C7-0375/2011

Příslušný výbor: TRAN –

3. Transevropská energetická infrastruktura a zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES
ENVI/7/07673
***I 2011/0300(COD) KOM(2011)0658 – C7-0371/2011

Příslušný výbor: ITRE –

4. Transevropské telekomunikační sítě a zrušení rozhodnutí č. 1336/97/ES
ENVI/7/07680
***I 2011/0299(COD) KOM(2011)0657 – C7-0373/2011

Příslušný výbor: ITRE –

5. Reforma společné rybářské politiky - zastřešující sdělení
ENVI/7/07720

2011/2290(INI) KOM(2011)0417

Příslušný výbor: PECH – Nikolaos Salavrakos 
(EFD)

6. Povinnost podávat zprávy podle nařízení (ES) č. 2371/2002 o zachování a 
udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky
ENVI/7/07723

2011/2291(INI) KOM(2011)0418

Příslušný výbor: PECH – Carl Haglund (ALDE)

* * *

Další obdržené dokumenty

7. Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o 
humánních léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis a o farmakovigilanci
KOM(2011)0632

8. Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 
2001/83/ES, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o léčivých 
přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis a pokud jde o 
farmakovigilanci
KOM(2011)0633

* * *

Dokumenty obdržené pro informaci
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9. Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o vyhodnocení 
uplatňování mechanismu civilní ochrany a finančního nástroje pro civilní 
ochranu v letech 2007-2009
KOM(2011)0696

Příslušný výbor: ENVI –

10. Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/8/ES za účelem zařazení účinné látky flufenoxuron jakožto účinné látky typu 
přípravku 8 do přílohy I uvedené směrnice
KOM(2011)0708

Příslušný výbor: ENVI –
Stanoviska: AGRI


