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Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
ENVI(2007)1219_2

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze

Středa 19. prosince 2007 od 15:00 do 15:30 (neveřejné jednání)

Zprávy – přidělení politickým skupinám a jmenování zpravodajů

1. Veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu
ENVI/6/54475
***I 2007/0202(COD) KOM(2007)0572 – C6-0334/2007

Příslušný výbor: ENVI
Stanoviska: AGRI – rozhodnutí bez stanoviska

2. Uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy (přepracované 
znění)
ENVI/6/57064
***I 2007/0259(COD) KOM(2007)0736 – C6-0439/2007

Příslušný výbor: ENVI
Stanoviska: JURI

* * *

Stanoviska – rozhodnutí o postupu

3. Přezkum průmyslové politiky v polovině období: příspěvek ke strategii EU pro 
růst a zaměstnanost
ENVI/6/56509

2007/2257(INI) KOM(2007)0374
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Příslušný výbor: ITRE

4. K celoevropsky bezpečnější, čistší a účinnější mobilitě: první zpráva o iniciativě 
inteligentní automobil
ENVI/6/56517

2007/2259(INI) KOM(2007)0541
Příslušný výbor: TRAN – Zita Gurmai (PSE)

5. Nová strategie Evropské unie v oblasti zdraví zvířat (2007–2013)
ENVI/6/56522

2007/2260(INI) KOM(2007)0539
Příslušný výbor: AGRI – Janusz Wojciechowski (UEN)

6. Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii
ENVI/6/57317

INI TRAN KOM(2007)0575

7. Evropský strategický plán pro energetické technologie (plán set) – „Směřování 
k budoucnosti s nízkými emisemi uhlíku“
ENVI/6/57319

INI ITRE KOM(2007)0723

* * *

Dokumenty obdržené pro informaci – rozhodnutí o postupu (případně zprávy z vlastního 
podnětu)

8. Společně pro zdraví: strategický přístup EU na období 2008–2013
ENVI/6/55835

KOM(2007)0630

9. Přezkum doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro 
inspekce ochrany životního prostředí v členských státech
ENVI/6/57321

KOM(2007)0707

* * *

Jiné obdržené dokumenty – pouze pro informaci
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10. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů: Postavení zdravotně postižených osob 
v rozšířené Evropské unii: Evropský akční plán 2008–2009

KOM(2007)0738

11. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru: Druhá zpráva o uplatňování směrnice o tabákových 
výrobcích

KOM(2007)0754

12. Sdělení Komise: Pokrok při dosahování cílů Kjótského protokolu (požadované na 
základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 280/2004/ES o mechanismu 
monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského 
protokolu)

KOM(2007)0757

13. Pracovní dokument útvarů Komise o provádění „Strategie Společenství týkající 
se látek, o nichž existuje domněnka, že poškozují hormonální systém člověka a 
volně žijících zvířat“ (KOM (1999) 706), (KOM (2001) 262 a (SEK (2004) 1372)

SEK(2007)1635
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