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EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ENVI(2011)1122_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN
Koordinatormøde

Tirsdag den 22. november 2011 kl. 9.00-10.00 (for lukkede døre) 

Bruxelles

Mødeværelse: JAN - 2Q2

For lukkede døre

Valg af behandlingsform

Betænkninger

1. Unionens tredje flerårige handlingsprogram på sundhedsområdet for perioden 
2014-2020 med titlen "Sundhed til gavn for vækst"
ENVI/7/07740
***I 2011/0339(COD) KOM(2011)0709 – C7-0399/2011

Kor. udv.: ENVI –
Udtalelser: BUDG –

EMPL –
ITRE –
FEMM –

* * *

Udtalelser

2. Udvikling af det transeuropæiske transportnet
ENVI/7/07668
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***I 2011/0294(COD) KOM(2011)0650 – C7-0375/2011

Kor. udv.: TRAN –

3. Transeuropæiske energiinfrastrukturer og ophævelse af beslutning nr. 
1364/2006/EF
ENVI/7/07673
***I 2011/0300(COD) KOM(2011)0658 – C7-0371/2011

Kor. udv.: ITRE –

4. Transeuropæiske telekommunikationsnet og ophævelse af beslutning nr. 
1336/97/EF
ENVI/7/07680
***I 2011/0299(COD) KOM(2011)0657 – C7-0373/2011

Kor. udv.: ITRE –

5. Reform af den fælles fiskeripolitik – Overordnet meddelelse
ENVI/7/07720

2011/2290(INI) KOM(2011)0417

Kor. udv.: PECH – Nikolaos Salavrakos 
(EFD)

6. Rapporteringsforpligtelserne i henhold til forordning (EF) nr. 2371/2002 om 
bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles 
fiskeripolitik
ENVI/7/07723

2011/2291(INI) KOM(2011)0418

Kor. udv.: PECH – Carl Haglund (ALDE)

* * *

Andre modtagne dokumenter

7. Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 
forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår information til offentligheden om 
receptpligtige humanmedicinske lægemidler og for så vidt angår 
lægemiddelovervågning
KOM(2011)0632

8. Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af 
direktiv 2001/83/EF for så vidt angår oplysninger til offentligheden om 
receptpligtige lægemidler og for så vidt angår lægemiddelovervågning
KOM(2011)0633

* * *
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Dokumenter til orientering

9. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Rapport om 
evalueringen af anvendelsen af civilbeskyttelsesordningen og det finansielle 
civilbeskyttelsesinstrument i perioden 2007-2009
KOM(2011)0696

Kor. udv.: ENVI –

10. Forslag til Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron som et aktivt stof for 
produkttype 8 i bilag I hertil
KOM(2011)0708

Kor. udv.: ENVI –
Udtalelser: AGRI


