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EUROPOS PARLAMENTAS

ENVI(2007)0321_2

APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS IR MAISTO SAUGOS KOMITETAS

Posėdis

2007 m. kovo 21 d., trečiadienis, 18.00–18.30 val., Briuselis, posėdžių salė PHS 3C50

KOORDINATORIŲ POSĖDIS – POSĖDIS UŽDARAS. VISAME KOMITETE APTARIAMA 
NEBUS  

PASKELBTAS DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Pranešėjų ir nuomonės referentų skyrimas. Sprendimas dėl procedūrų.

− Nuomonė.

1. Bendra gaminių pardavimo sistema.
ENVI/6/46223
– Sprendimas dėl komitete taikytinos procedūros (pranešimas, nuomonė, jokio 
dokumento, susitarimas ir kt.).

***I 2007/0030(COD) COM(2007)0053 - C6-0067/2007
Atsakingas komitetas: IMCO F

2. Gaminių pardavimo akreditacija ir rinkos priežiūra.
ENVI/6/46228
– Sprendimas dėl komitete taikytinos procedūros (pranešimas, nuomonė, jokio 
dokumento, susitarimas ir kt.).

***I 2007/0029(COD) COM(2007)0037 - C6-0068/2007
Atsakingas komitetas: IMCO F

3. Aplinkos apsauga pagal baudžiamąją teisę.
ENVI/6/47118
– Sprendimas dėl procedūros.

***I 2007/0022(COD) COM(2007)0051 - C6-0063/2007
Atsakingas komitetas: JURI F.

4. Žmonėms vartoti skirtas tam tikras iš dalies arba visiškai dehidratuotas konservuotas 
pienas (direktyvos 2001/114/EB pakeitimas)
ENVI/6/47136
– Sprendimas dėl procedūros.
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* 2007/0025(CNS) COM(2007)0058 - C6-0083/2007
Atsakingas komitetas: AGRI F

5. Bendras pieno ir pieno produktų rinkos organizavimas (iš dalies keičiamas Reglamentas 
(EB) Nr. 1255/1999).
ENVI/6/47138
– Sprendimas dėl procedūros.

* 2007/0026(CNS) COM(2007)0058 - C6-0084/2007
Atsakingas komitetas: AGRI F

6. Papildomos taisyklės dėl bendro geriamam pienui skirto pieno ir pieno produktų rinkos 
organizavimo (iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2597/97).
ENVI/6/47140
– Sprendimas dėl procedūros.

* 2007/0027(CNS) COM(2007)0058 - C6-0083/2007
Atsakingas komitetas: AGRI F

7. Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui. Dujų ir elektros vidaus rinkos 
perspektyvos.
COM(2006)0841
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 2007 m. vasario 14 d. nusprendė 
paprašyti leidimo rengti pranešimą savo iniciatyva.

8. Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui. Atsinaujinančių energijos 
išteklių planas. Atsinaujinančių išteklių energija 21 amžiuje: tvaresnės ateities kūrimas.
COM(2006)0848
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 2007 m. vasario 14 d. nusprendė 
paprašyti leidimo rengti pranešimą savo iniciatyva.

9. Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui. Tausi elektros energijos 
gamyba deginant iškastinį kurą. Siekis užtikrinti beveik teršalų neišskiriančią gamybą 
deginant anglį po 2020 m.
COM(2006)0843
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 2007 m. vasario 14 d. nusprendė 
paprašyti leidimo rengti pranešimą savo iniciatyva. Pranešimas vadintųsi „Įprastiniai 
energijos šaltiniai ir energetikos technologijos“

10. Komisijos komunikatas Europos Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui. Geresnio reglamentavimo Europos 
Sąjungoje strateginė apžvalga.
COM(2006)0689
Teisės reikalų komitetas 2007 m. kovo 2 d. savo laiške paprašė leidimo rengti 
pranešimą savo iniciatyva.

11. Komisijos darbo dokumentas. Pirmoji pažangos ataskaita apie reglamentavimo aplinkos 
paprastinimo strategiją. 
COM(2006)0690



OJ\657966LT.doc 3/3 PE ENVI_OJ(2007)0321_2v02-00

LT

Teisės reikalų komitetas 2007 m. kovo 2 d. savo laiške paprašė leidimo rengti 
pranešimą savo iniciatyva.

− Dokumentai, skirti susipažinti.

12. Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui dėl aiškinamojo komunikato 
dėl atliekų ir šalutinių produktų.
COM(2007)0059
Sprendimas dėl komitete taikytinos procedūros.


