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Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
ENVI(2007))1219_2

OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Seja

v sredo, 19. decembra 2007, od 15.00 do 15.30 (za zaprtimi vrati)

Dodelitev poročil političnim skupinam in imenovanje poročevalcev

1. Zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske 
premike hišnih živali
ENVI/6/54475
***I 2007/0202(COD) KOM(2007)0572 – C6-0334/2007

Pristojni odbor: ENVI
Odbori za 
mnenja:

AGRI – Sklep: brez mnenja

2. Uporaba gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtem sistemu 
(preoblikovana različica)
ENVI/6/57064
***I 2007/0259(COD) KOM(2007)0736 – C6-0439/2007

Pristojni odbor: ENVI
Odbori za 
mnenja:

JURI

* * *

Mnenja – sklepi o postopku

3. Vmesna ocena industrijske politike: prispevek k strategiji EU za gospodarsko 
rast in delovna mesta
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ENVI/6/56509
2007/2257(INI) KOM(2007)0374

Pristojni odbor: ITRE

4. Na poti k varnejši, čistejši in učinkovitejši vseevropski mobilnosti: prvo poročilo 
o pobudi Inteligentni avtomobil
ENVI/6/56517

2007/2259(INI) KOM(2007)0541
Pristojni odbor: TRAN – Zita Gurmai (PSE)

5. Nova strategija za zdravje živali za Evropsko unijo (2007-2013)
ENVI/6/56522

2007/2260(INI) KOM(2007)0539
Pristojni odbor: AGRI – Janusz Wojciechowski (UEN)

6. Celostna pomorska politika za Evropsko unijo
ENVI/6/57317

INI TRAN KOM(2007)0575

7. Evropski strateški načrt za energetsko tehnologijo (načrt SET) - Na poti k 
prihodnosti z nizkimi emisijami ogljika
ENVI/6/57319

INI ITRE KOM(2007)0723

* * *

Dokumenti, prejeti v vednost – sklep o postopku (možna poročila na lastno pobudo)

8. Skupaj za zdravje: strateški pristop za EU v obdobju 2008–2013
ENVI/6/55835

KOM(2007)0630

9. Pregled priporočila 2001/331/ES, ki določa minimalna merila za okoljske 
inšpekcije v državah članicah
ENVI/6/57321

KOM(2007)0707

* * *

Drugi prejeti dokumenti – samo v vednost
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10. Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij: Položaj invalidnih oseb v Evropski uniji: 
evropski akcijski načrt 2008-2009

KOM(2007)0738

11. Poročilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru: drugo poročilo o izvajanju direktive o tobačnih izdelkih

KOM(2007)0754

12. Sporočilo Komisije: Doseganje kjotskih ciljev (v skladu s sklepom Evropskega 
parlamenta in Sveta št. 280/2004/ES o mehanizmu za spremljanje emisij 
toplogrednih plinov v Skupnosti in o izvajanju kjotskega protokola)

KOM(2007)0757

13. Delovni dokument služb Komisije o izvajanju "Strategije Skupnosti za endokrine 
motilce hormonov" – snovi, ki škodljivo vplivajo na hormonski sistem človeka in 
divjih živali KOM (1999) 706), (KOM (2001) 262) in (SEC (2004) 1372)

SEC(2007)1635
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