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Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

ENVI(2007)1219_2

ONTWERPAGENDA
Vergadering

Woensdag 19 december 2007, 15.00 – 15.30 uur (met gesloten deuren) 

Verslagen - Toewijzing aan fracties en benoeming van rapporteurs

1. Gezelschapsdieren: veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële 
verkeer
ENVI/6/54475
***I 2007/0202(COD) COM(2007)0572 – C6-0334/2007
Ten principale: ENVI
Advies: AGRI – Besluit: geen advies

2. Het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen 
(herschikking)
ENVI/6/57064
***I 2007/0259(COD) COM(2007)0736 – C6-0439/2007
Ten principale: ENVI
Advies: JURI

* * *

Adviezen - Besluiten inzake de te volgen procedure

3. Tussentijdse evaluatie van het industriebeleid: een bijdrage aan de EU-strategie 
voor groei en werkgelegenheid
ENVI/6/56509
2007/2257(INI) COM(2007)0374
Ten principale: ITRE
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4. Naar een veiligere, schonere en efficiëntere mobiliteit in heel Europa: Het eerste 
verslag over "De intelligente auto"
ENVI/6/56517
2007/2259(INI) COM(2007)0541
Ten principale: TRAN – Zita Gurmai (PSE)

5. Een nieuwe strategie voor diergezondheid voor de Europese Unie (2007-2013)
ENVI/6/56522
2007/2260(INI) COM(2007)0539
Ten principale: AGRI – Janusz Wojciechowski (UEN)

6. Een geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese Unie
ENVI/6/57317

INI TRAN COM(2007)0575

7. Een Europees strategisch plan voor energietechnologie (set-plan) - "Naar een 
koolstofarme toekomst"
ENVI/6/57319

INI ITRE COM(2007)0723

* * *

Ter informatie ontvangen documenten - Besluit over de te volgen procedure (eventuele 
initatiefverslagen)

8. Samen voor Gezondheid: Een strategische benadering voor de EU 2008-2013
ENVI/6/55835

COM(2007)0630

9. De toetsing van Aanbeveling 2001/331/EG betreffende minimumcriteria voor 
milieu-inspecties in de lidstaten
ENVI/6/57321

COM(2007)0707

* * *

Overige ontvangen documenten - Alleen ter informatie

10. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: De situatie van 



OJ\699922NL.doc 3 / 3 PE398.621v01-00

NL

personen met een handicap in de Europese Unie: Europees Actieplan 2008-2009
COM(2007)0738

11. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het 
Economisch en Sociaal Comité: Tweede verslag over de toepassing van de 
tabaksproductenrichtlijn

COM(2007)0754

12. Mededeling van de Commissie: Verwezenlijking van de Kyoto-doelstellilngen: een 
stand van zaken (overeenkomstig Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende een systeem voor de controle van de uitstoot van 
broeikasgassen in de Gemeenschap en voor de uitvoering van het Protocol van 
Kyoto)

COM(2007)0757

13. Werkdocument van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de 
communautaire strategie voor hormoonontregelaars - een groep stoffen waarvan 
wordt vermoed dat ze de hormoonhuishouding van mensen en in het wild levende 
dieren ontregelen (COM(1999)0706, COM(2001)0262 en SEC(2004)1372)

SEC(2007)1635
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