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Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
ENVI(2007)1219_2

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza

streda 19. decembra 2007 od 15.00 h do 15.30 h (za zatvorenými dverami)

Správy - pridelenie politickým skupinám a menovanie spravodajcov

1. Veterinárne požiadavky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie 
spoločenských zvierat
ENVI/6/54475
***I 2007/0202(COD) KOM(2007)0572 - C6-0334/2007

Gestorský 
výbor:

ENVI

Výbor 
požiadaný o 
stanovisko:

AGRI – Rozhodnutie: bez stanoviska

2. Obmedzené použitie geneticky modifikovaných mikroorganizmov (prepracovaná 
verzia)
ENVI/6/57064
***I 2007/0259(COD) KOM(2007)0736 - C6-0439/2007

Gestorský 
výbor:

ENVI

Výbor 
požiadaný o 
stanovisko:

JURI

* * *
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Stanoviská – rozhodnutia o ďalšom postupe

3. Hodnotenie priemyselnej politiky v polovici obdobia : príspevok k Stratégii EÚ 
pre rast a zamestnanosť
ENVI/6/56509

2007/2257(INI) KOM(2007)0374

Gestorský 
výbor:

ITRE

4. Cesta k bezpečnejšej, ekologickejšej a účinnejšej mobilite v celej EÚ: prvá správa 
o „inteligentnom vozidle“
ENVI/6/56517

2007/2259(INI) KOM(2007)0541

Gestorský 
výbor:

TRAN - Zita Gurmai (PSE)

5. Nová stratégia Európskej únie týkajúca sa zdravia zvierat (2007 – 2013)
ENVI/6/56522

2007/2260(INI) KOM(2007)0539

Gestorský 
výbor:

AGRI - Janusz Wojciechowski (UEN)

6. Integrovaná námorná politika Európske únie
ENVI/6/57317
INI TRAN KOM(2007)0575

7. Európsky strategický plán energetických technológií (plán set) – „smerom k 
nízkouhlíkovej budúcnosti“
ENVI/6/57319
INI ITRE KOM(2007)0723

* * *

Dokumenty prijaté na informáciu – rozhodnutie o ďalšom postupe (prípadne iniciatívne 
správy)

8. Spoločne za zdravie: strategický prístup EÚ na obdobie 2008 až 2013
ENVI/6/55835
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KOM(2007)0630

9. Preskúmanie odporúčania 2001/331/ES, ktorým sa ustanovujú minimálne 
kritériá environmentálnych inšpekcií v členských štátoch
ENVI/6/57321

KOM(2007)0707

* * *

Iné prijaté dokumenty – len pre informáciu

10. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Situácia osôb so 
zdravotným postihnutím v Európskej únii: Európsky akčný plán 2008-2009

KOM(2007)0738

11. Správa Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru: Druhá správa o uplatňovaní smernice o tabakových 
výrobkoch

KOM(2007)0754

12. Oznámenie Komisie: O pokroku pri dosahovaní cieľov Kjótskeho protokolu 
(požadované podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 280/2004/ES o 
mechanizme sledovania emisií skleníkových plynov v Spoločenstve a 
uplatňovania Kjótskeho protokolu)

KOM(2007)0757

13. Pracovný dokument zamestnancov Komisie o stratégii Spoločenstva o látkach 
narúšajúcich endokrinný systém –zoznam podozrivých látok, ktoré narúšajú 
hormonálny systém ľudí a voľne žijúcich organizmov (KOM (1999) 706), (KOM 
(2001) 262) a (SEC (2004) 1372)

SEC(2007)1635
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