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Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ENVI(2007)1219_2

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2007, 3μ.μ. έως 3.30μ.μ. (κεκλεισμένων των θυρών)  

Εκθέσεις - Ανάθεση στις πολιτικές ομάδες και ορισμός εισηγητών

1. Υγειονομικοί όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις 
ζώων συντροφιάς 
ENVI/6/54475
***I 2007/0202(COD) COM(2007)0572 – C6-0334/2007
Επί της ουσίας: ENVI
Γνωμοδοτήσεις: AGRI – Απόφαση: η επιτροπή δεν θα 

γνωμοδοτήσει

2. Περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών 
(αναδιατύπωση)
ENVI/6/57064
***I 2007/0259(COD) COM(2007)0736 – C6-0439/2007
Επί της ουσίας: ENVI
Γνωμοδοτήσεις: JURI

* * *

 Γνωμοδοτήσεις -Αποφάσεις επί της ακολουθητέας διαδικασίας

3. Ενδιάμεση αναθεώρηση της βιομηχανικής πολιτικής. Συνεισφορά στη στρατηγική 
της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση
ENVI/6/56509

2007/2257(INI) COM(2007)0374
Επί της ουσίας: ITRE
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4. Προς ασφαλέστερη, καθαρότερη και αποδοτικότερη κινητικότητα στην Ευρώπη: 
Η πρώτη έκθεση σχετικά με τα νοήμονα αυτοκίνητα
ENVI/6/56517

2007/2259(INI) COM(2007)0541

Επί της ουσίας: TRAN – Zita Gurmai (PSE)

5. Μια νέα στρατηγική για την υγεία των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2007-2013)
ENVI/6/56522

2007/2260(INI) COM(2007)0539
Επί της ουσίας: Janusz Wojciechowski (UEN).

6. Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση
ENVI/6/57317

INI TRAN COM(2007)0575

7. Ένα ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών (σχέδιο ΣΕΤ) - Η 
πορεία προς τις χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
ENVI/6/57319

INI ITRE COM(2007)0723

* * *

Έγγραφα που ελήφθησαν προς ενημέρωση - Απόφαση επί της διαδικασίας (ενδεχομένως 
εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας)

8. Όλοι μαζί για την υγεία: Μια στρατηγική προσέγγιση για την ΕΕ 2008-2013
ENVI/6/55835

COM(2007)0630

9. Αναθεώρηση της σύστασης 2001/331/ΕΚ για τον καθορισμό ελαχίστων κριτηρίων 
σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη 
ENVI/6/57321

COM(2007)0707

* * *

Άλλα έγγραφα που έχουν ληφθεί – αποκλειστικά προς ενημέρωση

10. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
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Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και την Επιτροπή των 
Περιφερειών: Κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή 
Ένωση: το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης 2008-2009

COM(2007)0738

11. Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή: δεύτερη έκθεση για την εφαρμογή της 
οδηγίας σχετικά με τα προϊόντα καπνού

COM(2007)0754

12. Ανακοίνωση της Επιτροπής: Πρόοδος για την επίτευξη των στόχων του Κιότο 
(απαιτούμενη βάσει της απόφασης 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που 
συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο

COM(2007)0757

13. Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της Κοινοτικής Στρατηγικής για 
τους Ενδοκρινικούς Διαταράκτες - μια σειρά ουσιών των οποίων εικάζεται η 
επίδραση στα ορμονικά συστήματα του ανθρώπου και της άγριας πανίδας (COM 
(1999) 706), (COM (2001) 262) και (SEC (2004) 1372)

SEC(2007)1635
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