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EUROPEES PARLEMENT

ENVI(2007)0321_2

COMMISSIE MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID

Vergadering

Woensdag 21 maart 2007 van 18.00 – 18.30 uur, Brussel - PHS 3C50 – achter gesloten deuren

COÖRDINATORENVERGADERING - ACHTER GESLOTEN DEUREN      
[NIET VOOR BEHANDELING IN VOLLEDIGE COMMISSIE]    

GEPUBLICEERDE ONTWERPAGENDA

Benoeming van rapporteurs en rapporteurs voor advies - besluiten inzake de te volgen 
procedure

- Advies

1. Gemeenschappelijk kader voor de productafzet
ENVI/6/46223
- Besluit over in de commissie te volgen procedure (verslag, advies, niets, 
overeenkomst, enz.)

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

2. Accreditering en marktbewaking in verband met het in de handel brengen van 
producten
ENVI/6/46228
- Besluit over in de commissie te volgen procedure (verslag, advies, niets, 
overeenkomst, enz.)

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

3. Bescherming van het milieu door middel van het strafrecht
ENVI/6/47118
- Besluit inzake de te volgen procedure

***I 2007/0022(COD) COM(2007)0051 - C6-0063/2007
Ten principale: JURI F
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4. Bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde 
verduurzaamde melk (wijziging van Richtlijn 2001/114/EG)
ENVI/6/47136
- Besluit inzake de te volgen procedure

* 2007/0025(CNS) COM(2007)0058 - C6-0083/2007
Ten principale: AGRI F

5. Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten 
(wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999)
ENVI/6/47138
- Besluit inzake de te volgen procedure

* 2007/0026(CNS) COM(2007)0058 - C6-0084/2007
Ten principale: AGRI F

6. Aanvullende voorschriften voor de gemeenschappelijke ordening der markten in de 
sector melk en zuivelproducten (wijziging van Verordening (EG) nr. 2597/97)
ENVI/6/47140
- Besluit inzake de te volgen procedure

* 2007/0027(CNS) COM(2007)0058 - C6-0085/2007
Ten principale: AGRI F

7. Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Vooruitzichten 
voor de interne gas- en elektriciteitsmarkt
COM(2006)0841
ITRE heeft op 14 februari 2007 besloten te verzoeken om toestemming voor het 
opstellen van een INI-verslag

8. Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Routekaart 
voor hernieuwbare energie - Hernieuwbare energiebronnen in the 21st eeuw:  een 
duurzamere toekomst opbouwen
COM(2006)0848
ITRE heeft op 14 februari 2007 besloten te verzoeken om toestemming voor het 
opstellen van een INI-verslag

9. Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Duurzame 
elektriciteitsproductie met behulp van fossiele brandstoffen – Naar bijna-nulemissie bij 
de verbranding van steenkool vanaf 2020
COM(2006)0843
ITRE heeft op 14 februari 2007 besloten te verzoeken om toestemming voor het 
opstellen van een INI-verslag met als titel: Conventionele energiebronnen en 
energietechnologie
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10. Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Betere regelgeving in de 
Europese Unie: een strategische evaluatie
COM(2006)0689
Bij schrijven van 2 maart 2007 heeft JURI verzocht om toestemming voor het opstellen 
van een INI-verslag

11. Werkdocument van de Commissie: Eerste voortgangsrapport inzake de strategie voor 
de vereenvoudiging van de regelgeving  
COM(2006)0690
Bij schrijven van 2 maart 2007 heeft JURI verzocht om toestemming voor het opstellen 
van een INI-verslag

- Ter informatie ontvangen documenten

12. Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende/tot 
Interpretatieve mededeling betreffende afvalstoffen en bijproducten 
COM(2007)0059
Besluit over procedure in de commissie


