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KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA PUBLICZNEGO 
I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Posiedzenie

Środa,21 marca 2007 r., godz. 18.00 - 18.30, Bruksela - PHS 3C50 przy drzwiach zamkniętych

POSIEDZENIE KOORDYNATORÓW – PRZY DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH  
[NIEODBYWANE W PEŁNYM SKŁADZIE KOMISJI]  

OPUBLIKOWANY PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Wyznaczenie sprawozdawców i sprawozdawców komisji opiniodawczych - decyzja w sprawie 
procedur

- Opiniodawcza

1. Wspólne ramy dotyczące wprowadzania produktów do obrotu
ENVI/6/46223
- Decyzja w sprawie procedury w komisji (sprawozdanie, opinia, brak ustosunkowania 
się, porozumienie itp.)

***I 2007/0030(COD) COM(2007)0053 - C6-0067/2007
Przedm. właśc.: IMCO F

2. Zatwierdzanie i kontrola rynku w zakresie marketingu produktów
ENVI/6/46228
- Decyzja w sprawie procedury w komisji (sprawozdanie, opinia, brak ustosunkowania 
się, porozumienie itp.)

***I 2007/0029(COD) COM(2007)0037 - C6-0068/2007
Przedm. właśc.: IMCO F

3. Ochrona środowiska poprzez prawo karne
ENVI/6/47118
- Decyzja w sprawie procedury

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

4. Niektóre rodzaje częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego 
przeznaczonego do spożycia przez ludzi (zmiana dyrektywy 2001/114/WE)
ENVI/6/47136
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- Decyzja w sprawie procedury

* 2007/0025(CNS) COM(2007)0058 - C6-0083/2007
Przedm. właśc.: AGRI F

5. Wspólna organizacja rynku mleka i przetworów mlecznych (zmiana rozporządzenie 
(WE) nr 1255/1999)
ENVI/6/47138
- Decyzja w sprawie procedury

* 2007/0026(CNS) COM(2007)0058 - C6-0084/2007
Przedm. właśc.: AGRI F

6. Dodatkowe zasady w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów 
mlecznych w odniesieniu do mleka spożywczego (zmiana rozporządzenia (WE) 
2597/97)
ENVI/6/47140
- Decyzja w sprawie procedury

* 2007/0027(CNS) COM(2007)0058 - C6-0085/2007
Przedm. właśc.: AGRI F

7. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Perspektywy rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej i gazu
COM(2006)0841
Komisja ITRE dnia 14 lutego 2007 r. podjęła decyzję o wystąpieniu o zezwolenie na 
sporządzenie sprawozdania z inicjatywy własnej.  

8. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Mapa drogowa na rzecz 
energii odnawialnej - Energie odnawialne w XXI wieku: budowa bardziej 
zrównoważonej przyszłości
COM(2006)0848
Komisja ITRE dnia 14 lutego 2007 r. podjęła decyzję o wystąpieniu o zezwolenie na 
sporządzenie sprawozdania z inicjatywy własnej.  

9. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Zrównoważona produkcja 
energii z paliw kopalnych: cel – niemal zerowa emisja ze spalania węgla po 2020 r.
COM(2006)0843
Komisja ITRE dnia 14 lutego 2007 r. podjęła decyzję o wystąpieniu o zezwolenie na 
sporządzenie sprawozdania z inicjatywy własnej o następującym tytule:
Konwencjonalne źródła energii i technologia w dziedzinie energetyki

10. Komunikat Komisji skierowany do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Strategiczny przegląd procesu 
lepszego stanowienia prawa w Unii Europejskiej
COM(2006)0689
Pismem z dnia 2 marca 2007 r. komisja JURI wystąpiła o zezwolenie na sporządzenie 
sprawozdania z inicjatywy własnej.
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11. Dokument roboczy Komisji: Pierwsze sprawozdanie z realizacji strategii uproszczenia 
otoczenia regulacyjnego
COM(2006)0690
Pismem z dnia 2 marca 2007 r. komisja JURI wystąpiła o zezwolenie na sporządzenie 
sprawozdania z inicjatywy własnej.

- Dokumenty otrzymane do informacji

12. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczący komunikatu 
interpretującego w sprawie produktów ubocznych i odpadów
COM(2007)0059
Komisja podejmie decyzję w sprawie procedury


