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EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ENVI(2011)1122_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Samordnarnas sammanträde

Tisdagen den 22 november 2011 kl. 9.00–10.00 (inom stängda dörrar) 

Bryssel

Lokal: JAN - 2Q2

Inom stängda dörrar

Beslut om vilket förfarande som ska tillämpas

Betänkanden

1. Unionens tredje fleråriga handlingsprogram på hälsoområdet för perioden 2014-
2020 kallat "Hälsa för tillväxt"
ENVI/7/07740
***I 2011/0339(COD) KOM(2011)0709 – C7-0399/2011

Ansv. utsk.: ENVI –
Rådg. utsk.: BUDG –

EMPL –
ITRE –
FEMM –

* * *

Yttranden
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2. Utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet
ENVI/7/07668
***I 2011/0294(COD) KOM(2011)0650 – C7-0375/2011

Ansv. utsk.: TRAN –

3. Transeuropeisk energiinfrastruktur, och upphävande av beslut nr 1364/2006/EG
ENVI/7/07673
***I 2011/0300(COD) KOM(2011)0658 – C7-0371/2011

Ansv. utsk.: ITRE –

4. Transeuropeiska telekommunikationsnät, och upphävande av beslut nr 
1336/97/EG
ENVI/7/07680
***I 2011/0299(COD) KOM(2011)0657 – C7-0373/2011

Ansv. utsk.: ITRE –

5. Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken - Övergripande meddelande
ENVI/7/07720

2011/2290(INI) KOM(2011)0417

Ansv. utsk.: PECH – Nikolaos Salavrakos 
(EFD)

6. Rapporteringskrav enligt förordning (EG) nr 2371/2002 om bevarande och 
hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma 
fiskeripolitiken
ENVI/7/07723

2011/2291(INI) KOM(2011)0418

Ansv. utsk.: PECH – Carl Haglund (ALDE)

* * *

Övriga inkomna handlingar

7. Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller information till allmänheten om 
receptbelagda humanläkemedel och vad gäller säkerhetsövervakning
KOM(2011)0632

8. Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
direktiv 2001/83/EG vad gäller information till allmänheten om receptbelagda 
läkemedel och vad gäller säkerhetsövervakning
KOM(2011)0633

* * *
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Inkomna handlingar (för kännedom)

9. Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Rapport om 
utvärderingen av tillämpningen av civilskyddsmekanismen och det finansiella 
instrumentet för civilskydd under perioden 2007–2009
KOM(2011)0696

Ansv. utsk.: ENVI –

10. Förslag till rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/8/EG för att ta upp flufenoxuron som ett verksamt ämne för 
produkttyp 8 i bilaga I till direktivet
KOM(2011)0708

Ansv. utsk.: ENVI –
Rådg. utsk.: AGRI


