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NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

ENVI(2011)1122_1

ONTWERPAGENDA
Coördinatorenvergadering

Dinsdag 22 november 2011, 9.00 - 10.00 uur (achter gesloten deuren) 

Brussel

Zaal: JAN - 2Q2

Achter gesloten deuren

Besluiten inzake de te volgen procedure

Verslagen

1. Programma Gezondheid voor groei, het derde meerjarige programma van EU-
actie op het gebied van volksgezondheid voor de periode 2014-2020
ENVI/7/07740
***I 2011/0339(COD) COM(2011)0709 – C7-0399/2011

Ten principale: ENVI –
Adviezen: BUDG –

EMPL –
ITRE –
FEMM –

* * *

Adviezen

2. Ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnet
ENVI/7/07668
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***I 2011/0294(COD) COM(2011)0650 – C7-0375/2011

Ten principale: TRAN –

3. Trans-Europese energie-infrastructuur en intrekking van besluit 
nr. 1364/2006/EG
ENVI/7/07673
***I 2011/0300(COD) COM(2011)0658 – C7-0371/2011

Ten principale: ITRE –

4. Trans-Europese telecommunicatienetwerken, en intrekking van besluit nr. 
1336/97/EG
ENVI/7/07680
***I 2011/0299(COD) COM(2011)0657 – C7-0373/2011

Ten principale: ITRE –

5. Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid - Overkoepelende 
mededeling
ENVI/7/07720

2011/2290(INI) COM(2011)0417

Ten principale: PECH – Nikolaos Salavrakos 
(EFD)

6. Rapportageverplichtingen op grond van Verordening (EG) nr. 2371/2002 inzake 
de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid
ENVI/7/07723

2011/2291(INI) COM(2011)0418

Ten principale: PECH – Carl Haglund (ALDE)

* * *

Overige ingekomen stukken

7. Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 op het punt van voorlichting 
aan het publiek over receptplichtige geneesmiddelen voor menselijk gebruik en 
op het punt van de geneesmiddelenbewaking
COM(2011)0632

8. Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Richtlijn 2001/83/EG op het punt van publieksvoorlichting over 
receptplichtige geneesmiddelen en op het punt van de geneesmiddelenbewaking
COM(2011)0633
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* * *

Ter informatie ontvangen stukken

9. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad -
Evaluatieverslag over de toepassing van het mechanisme voor civiele 
bescherming en het financieringsinstrument voor civiele bescherming voor de 
jaren 2007-2009
COM(2011)0696

Ten principale: ENVI –

10. Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van 
het Europees Parlement en de Raad teneinde flufenoxuron als werkzame stof 
voor productsoort 8 in bijlage I bij die richtlijn op te nemen
COM(2011)0708

Ten principale: ENVI –
Adviezen: AGRI


