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Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ENVI(2007)1219_2

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 19 december 2007, kl. 15.00–15.30 (inom stängda dörrar)

Betänkanden – Fördelning till politiska grupper och utnämning av föredragande

1. Djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan 
kommersiellt syfte 
ENVI/6/54475
***I 2007/0202(COD) KOM(2007)0572 – C6-0334/2007
Ansv. utsk.: ENVI
Rådg. utsk.: AGRI – Beslut: inget yttrande

2. Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer 
(omarbetad version)
ENVI/6/57064
***I 2007/0259(COD) KOM(2007)0736 – C6-0439/2007
Ansv. utsk.: ENVI
Rådg. utsk.: JURI

* * *

Yttranden – Beslut om vilket förfarande som skall tillämpas
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3. Översyn av industripolitiken efter halva tiden: ett bidrag till EU:s tillväxt- och 
sysselsättningsstrategi
ENVI/6/56509

2007/2257(INI) KOM(2007)0374
Ansv. utsk.: ITRE

4. För ett Europa med säkrare, renare och effektivare rörlighet: Första rapporten 
om initiativet Den intelligenta bilen
ENVI/6/56517

2007/2259(INI) KOM(2007)0541
Ansv. utsk.: TRAN – Zita Gurmai (PSE)

5. En ny strategi för djurhälsa för Europeiska unionen (2007–2013) 
ENVI/6/56522

2007/2260(INI) KOM(2007)0539
Ansv. utsk.: AGRI – Janusz Wojciechowski (UEN)

6. En integrerad havspolitik för Europeiska unionen
ENVI/6/57317

INI TRAN KOM(2007)0575

7. En europeisk strategi för energiteknik (set-plan) – ”Mot en framtid med låga 
koldioxidutsläpp”
ENVI/6/57319

INI ITRE KOM(2007)0723

* * *

Inkomna handlingar (för kännedom) – Beslut om vilket förfarande som skall tillämpas 
(eventuella initiativbetänkanden)

8. Tillsammans för hälsa –  övergripande strategier för EU 2008–2013
ENVI/6/55835

KOM(2007)0630

9. Översynen av rekommendation 2001/331/EG om införande av minimikriterier 
för miljötillsyn i medlemsstaterna
ENVI/6/57321

KOM(2007)0707

* * *
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Andra inkomna handlingar (endast för kännedom)

10. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: 
Funktionshindrade personers situation i Europeiska unionen: 
den europeiska handlingsplanen 2008-2009

KOM(2007)0738

11. Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Andra rapporten om 
tillämpningen av direktivet om tobaksvaror

KOM(2007)0754

12. Meddelande från kommissionen: Framsteg mot Kyotomålen: (i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG om en mekanism för 
övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för 
genomförande av Kyotoprotokollet)

KOM(2007)0757

13. Kommissionens arbetsdokument om genomförandet av gemenskapens strategi 
för endokrinstörande ämnen – en grupp ämnen som misstänks störa 
hormonsystemen hos människor och djur (KOM(1999)0706), (KOM(2001)0262), 
(SEK(2004)1372)

SEK(2007)1635
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