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EURÓPSKY PARLAMENT

ENVI(2007)0321_2

VÝBOR PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE
A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

Schôdza

streda 21. marca 2007 od 18.00 h do 18.30 h v Bruseli – PHS 3C50 za zatvorenými dverami

Schôdza koordinátorov (za zatvorenými dverami)

(NEPREROKÚVA SA ZA PRÍTOMNOSTI VŠETKÝCH ČLENOV VÝBORU)  

UVEREJNENÝ NÁVRH PROGRAMU

Vymenovanie spravodajcov a spravodajcov výborov požiadaných o stanovisko – rozhodnutie 
o postupoch

— Výbor požiadaný o stanovisko

1. Spoločný rámec pre uvádzanie výrobkov na trh
ENVI/6/46223
— rozhodnutie o ďalšom postupe vo výbore (správa, stanovisko, nič, dohoda, atď.)

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

2. Akreditácia a dohľad nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh
ENVI/6/46228
— rozhodnutie o ďalšom postupe vo výbore (správa, stanovisko, nič, dohoda, atď.)

***I 2007/0029(COD) KOM(2007)0037 - C6-0068/2007
Gestorský výbor: IMCO F

3. Ochrana životného prostredia prostredníctvom trestného práva
ENVI/6/47118
— rozhodnutie o postupe

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

4. Určité čiastočne alebo úplne dehydrované konzervované mlieko na ľudskú spotrebu 
(pozmeňujúci a doplňujúci návrh Smernice č. 2001/114/ES)
ENVI/6/47136
— rozhodnutie o postupe
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* 2007/0025(CNS) KOM(2007)0058 - C6-0083/2007
Gestorský výbor: AGRI F

5. Spoločná organizácia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh nariadenia (ES) č. 1255/1999)
ENVI/6/47138
— rozhodnutie o postupe

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

6. Dodatočné pravidlá o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami 
pre konzumné mlieko (pozmeňujúci a doplňujúci návrh nariadenia (ES) č. 2597/97)
ENVI/6/47140
— rozhodnutie o postupe

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

7. Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Vyhliadky vnútorného trhu s 
plynom a elektrickou energiou
KOM(2006)0841
Výbor ITRE 14. februára 2007 rozhodol, že požiada o povolenie vypracovať 
iniciatívnu správu.

8. Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Plány v oblasti obnoviteľnej 
energie – obnoviteľné energie v 21. storočí: budovanie trvalo udržateľnej budúcnosti
KOM(2006)0848
Výbor ITRE 14. februára 2007 rozhodol, že požiada o povolenie vypracovať 
iniciatívnu správu.

9. Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Trvalo udržateľná výroba 
energie z fosílnych palív – s cieľom dosiahnuť po roku 2020 takmer nulové emisie z 
uhlia
KOM(2006)0843
Výbor ITRE 14. februára 2007 rozhodol, že požiada o povolenie vypracovať 
iniciatívnu správu s názvom: Konvenčné zdroje energie a energetické technológie

10. Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov: Strategické hodnotenie programu Lepšia právna 
regulácia v Európskej únii
KOM(2006)0689
Výbor JURI listom z 2. marca 2007 požiadal o povolenie vypracovať iniciatívnu 
správu

11. Pracovný dokument Komisie: Prvá správa o pokroku v súvislosti so stratégiou 
zjednodušenia regulačného prostredia
KOM(2006)0690
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Výbor JURI listom z 2. marca 2007 požiadal o povolenie vypracovať iniciatívnu 
správu

— dokumenty doručené na informáciu

12. Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o výkladovom oznámení o 
odpade a vedľajších výrobkoch
KOM(2007)0059
Rozhodnutie o postupe vo výbore
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