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Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2007)0321_2

ZVEŘEJNĚNÝ NÁVRH POŘADU 
JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 21. března 2007 od 18.00 do 18:30

Brusel

PHS 3C50

Neveřejné jednání

SCHŮZE KOORDINÁTORŮ − NEVEŘEJNÁ
[BEZ PROJEDNÁVÁNÍ V CELÉM VÝBORU]

Jmenování zpravodajů a navrhovatelů – rozhodnutí o postupech

– stanovisko

1. Společný rámec pro uvádění výrobků na trh

ENVI/6/46223
– rozhodnutí o postupu ve výboru (zpráva, stanovisko, žádný postup, dohoda atd.)

***I 2007/0030(COD) KOM(2007)0053 − C6-0067/2007
Příslušný výbor: IMCO F

2. Akreditace a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh
ENVI/6/46228
– rozhodnutí o postupu ve výboru (zpráva, stanovisko, žádný postup, dohoda atd.)

***I 2007/0029(COD) KOM(2007)0037 − C6-0068/2007
Příslušný výbor: IMCO F
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3. Trestněprávní ochrana životního prostředí
ENVI/6/47118
– rozhodnutí o postupu

***I 2007/0022(COD) KOM(2007)0051 − C6-0063/2007
Příslušný výbor: JURI F

4. Některé druhy zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě (změna 
směrnice 2001/114/ES)
ENVI/6/47136
– rozhodnutí o postupu

* 2007/0025(CNS) KOM(2007)0058 − C6-0083/2007
Příslušný výbor: AGRI F

5. Společná organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky (změna nařízení (ES) č. 
1255/1999)
ENVI/6/47138
– rozhodnutí o postupu

* 2007/0026(CNS) KOM(2007)0058 − C6-0084/2007
Příslušný výbor: AGRI F

6. Doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro 
konzumní mléko (změna nařízení (ES) č. 2597/97)
ENVI/6/47140
– rozhodnutí o postupu

* 2007/0027(CNS) KOM(2007)0058 − C6-0085/2007
Příslušný výbor: AGRI F

7. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Perspektivy vnitřního trhu se 
zemním plynem a elektřinou
KOM(2006)0841
Výbor ITRE dne 14. února rozhodl, že požádá o povolení připravit zprávu z 
vlastního podnětu.

8. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Pracovní plán pro obnovitelné 
zdroje energie – obnovitelné zdroje energie v 21. století: cesta k udržitelnější 
budoucnosti
KOM(2006)0848
Výbor ITRE dne 14. února rozhodl, že požádá o povolení připravit zprávu z 
vlastního podnětu.

9. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Udržitelná výroba energie z 
fosilních paliv – dosažení téměř nulových emisí z uhlí po roce 2020
KOM(2006)0843
Výbor ITRE dne 14. února rozhodl, že požádá o povolení připravit zprávu z 
vlastního podnětu s tímto názvem: Konvenční energetické zdroje a enegetická 
technologie 
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10. Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Lepší právní předpisy v Evropské unii –
strategický přezkum
KOM(2006)0689
Dopisem ze dne 2. března 2007 požádal Výbor JURI o povolení vypracovat zprávu z 
vlastního podnětu.

11. Pracovní dokument Komise: První zpráva o pokroku strategie pro zjednodušení 
právního prostředí
KOM(2006)0690
Dopisem ze dne 2. března 2007 požádal Výbor JURI o povolení vypracovat zprávu z 
vlastního podnětu.

– dokumenty pro informaci

12. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o Interpretačním sdělení o odpadech 
a vedlejších produktech
KOM(2007)0059
– rozhodnutí o postupu ve výboru


