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Pranešimai: paskirstymas frakcijoms ir pranešėjų skyrimas.

1. Gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi nekomerciniam naminių gyvūnėlių 
judėjimui. 
ENVI/6/54475
***I 2007/0202(COD) COM(2007)0572 – C6-0334/2007
Atsakingas 
komitetas:

ENVI

Nuomonę 
teikiantis 
komitetas:

AGRI – nusprendė, kad nuomonė neteikiama.

2. Ribotas genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimas (nauja redakcija)
ENVI/6/57064
***I 2007/0259(COD) COM(2007)0736 – C6-0439/2007
Atsakingas 
komitetas:

ENVI

Nuomonę 
teikiantis 
komitetas:

JURI

* * *

Nuomonės. Sprendimas dėl procedūros.

3. Pramonės politikos laikotarpio vidurio peržiūra: indėlis į ES ekonomikos augimo ir 
darbo vietų kūrimo strategiją.
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ENVI/6/56509
2007/2257(INI) COM(2007)0374

Atsakingas 
komitetas:

ITRE

4. Siekiant saugesnio, švaresnio ir efektyvesnio mobilumo visoje Europoje. Pirma 
Pažangiojo automobilio iniciatyvos ataskaita.
ENVI/6/56517

2007/2259(INI) COM(2007)0541
Atsakingas 
komitetas:

TRAN – Zita Gurmai (PSE)

5. Naujoji Europos Sąjungos gyvūnų sveikatos strategija (2007–2013 m.).
ENVI/6/56522

2007/2260(INI) COM(2007)0539
Atsakingas 
komitetas:

AGRI – Janusz Wojciechowski (UEN)

6. Integruota jūrų politika Europos Sąjungai.
ENVI/6/57317

INI TRAN COM(2007)0575

7. Europos Strateginis energetikos technologijų planas (SET planas) – „Ateities, 
kurioje taikomos mažai anglies dvideginio išmetančios technologijos, kūrimas“.
ENVI/6/57319

INI ITRE COM(2007)0723

* * *

Dokumentai, gauti susipažinti. Sprendimas dėl procedūros (galimi savo iniciatyva parengti 
pranešimai).

8. Kartu – už sveikatą. 2008–2013 m. strateginis požiūris.
ENVI/6/55835

COM(2007)0630

9. Rekomendacijos 2001/331/EB, nustatančios minimalius aplinkosauginių tikrinimų 
valstybėse narėse kriterijus, persvarstymas.
ENVI/6/57321

COM(2007)0707
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* * *

Other documents received - For information only

10. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonominių ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui: Neįgalių asmenų padėtis Europos 
Sąjungoje. 2008–2007 m. Europos veiksmų planas. 

COM(2007)0738

11. Komisijos pranešimas Europos Parlamentui, Tarybai bei Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui: Antroji tabako gaminių direktyvos taikymo ataskaita.

COM(2007)0754

12. Komisijos komunikatas. Kioto protokole nustatytų normų įgyvendinimo pažanga 
(reikalaujama pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 280/2004/EB dėl 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir 
Kioto protokolo įgyvendinimo).

COM(2007)0757

13. Komisijos darbo dokumentas dėl Bendrijos endokrininės sistemos efektorių, t. y. 
medžiagų, galinčių turėti poveikį žmogaus hormoninei sistemai, taip pat gyvūnijai ir 
augalijai, strategijos (COM (1999) 706), (COM (2001) 262) ir (SEC (2004) 1372).

SEC(2007)1635
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