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Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
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ZÁPIS
ze schůze konané v úterý 3. října 2006 od 15:00 do 18:30

a ve středu 4. října 2006 od 9:00 do 12:30 a od 15:00 do 18:30
BRUSEL

Schůze byla zahájena v pondělí 3. října 2006 v 15:10 a předsedal jí předseda Karl-Heinz 
Florenz.

1. Přijetí pořadu jednání ENVI_OJ (2006)1003v01-00

Pořad jednání byl přijat ve znění uvedeném v tomto zápisu.

2. Sdělení předsedy

3. Výměna názorů s paní Zsuzsannou Jakabovou, ředitelkou Evropského střediska 
pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) – za účasti zástupců EP ve správní radě 
ECDC

Vystoupili: Zsuzsanna Jakab, ředitelka ECDC, Antonios Trakatellis, Gyula Hegyi, 
Dagmar Roth-Behrendt, Avril Doyle, Prof. Minerva Malliori, Prof. Dr. 
Jacques Scheres, Ronald Haigh

4. Výměna názorů s panem Robertem Madelinem, generálním ředitelem platformy 
pro boj s obezitou

Vystoupili: Robert Madelin, Anne Ferreira, Mojca Drčar Murko, Frédérique Ries, 
Dorette Corbey, Linda McAvan, Philip Bushill-Matthews, Avril Doyle, 
John Bowis, Carl Schlyter, Jules Maaten

(V 17:10 se ujal předsednictví místopředseda Johannes Blokland.)
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5. Prosazování zdravé stravy a fyzické aktivity: evropský rozměr prevence 
nadváhy, obezity a chronických chorob
ENVI/6/33971
2006/2231(INI) KOM(2005)0637 PR – PE378.465v01-00

Zpravodajka: Frédérique Ries (ALDE)

Projednání návrhu zprávy

Vystoupili: zpravodaj, Linda McAvan, Jill Evans, Christofer Fjellner, Philip 
Bushill-Matthews, Urszula Krupa, Dorette Corbey, Mojca Drčar Murko 

Rozhodnutí: lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 9. 10. 2006 17:00

6. Sociální služby obecného zájmu v Evropské unii
ENVI/6/37586
2006/2134(INI) KOM(2006)0177

Navrhovatel: Roberto Musacchio (GUE/NGL)

Projednání návrhu stanoviska

Vystoupili: navrhovatel

Rozhodnutí: lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 17. 10. 2006 12:00

*

Schůze skončila v 18:05. 
*

7. Schůze koordinátorů

*

Schůze pokračovala ve středu 4. října 2006 v 9:09 a předsedal jí předseda Karl-Heinz Florenz.

*

8. Sdělení předsedy o rozhodnutích koordinátorů

Viz příloha I

Předseda vyjádřil zklamání nad zrušením plánované návštěvy delegace Výboru pro 
životní prostředí v Turecku.

Vystoupili: John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Avril Doyle, Philip Bushill-
Matthews, Chris Davies, Guido Sacconi, Satu Hassi, Johannes 
Blokland, Françoise Grossetête
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9. Konference o změnách klimatu COP 12 v Nairobi
ENVI/6/39035

QO - PE376.560v01-00
QO - PE376.561v01-00
RE - PE376.562v01-00

AM - PE378.673v01-00
Přijetí návrhu usnesení na základě otázky k ústnímu zodpovězení

Přijaté pozměňovací návrhy: 14, 15, 16, část 1, 23, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 
26, 28 (s ústním pozměňovacím návrhem), 29, 1, 2, 3, 6, 
4, 7, 8, 10, 11, 13

Zamítnuté pozměňovací návrhy: 16, část 2, 30, 5
Pozměňovací návrhy, které nebyly vzaty v potaz:17, 27, 9

Rozhodnutí: návrh usnesení  byl přijat jednomyslně 47 hlasy, proti nehlasoval nikdo

*
V 9:25 se ujal předsednictví místopředseda Satu Hassi.

*

10. Otázka k ústnímu zodpovězení Komisi o financování programu Natura 2000
ENVI/6/40635

QO - PE378.745v01-00
Schválení otázky k ústnímu zodpovězení

Vystoupili: Satu Hassi, John Bowis
Rozhodnutí: Otázka k ústnímu zodpovězení byla přijata jednomyslně.

*
V 9:30 převzal předsednictví předseda Karl-Heinz Florenz.

*

11. Přezkoumání směrnic o zdravotnických prostředcích
ENVI/6/32996
***I 2005/0263(COD) KOM(2005)0681 – C6 – 0006/2006

PR - PE374.188v01-00
AM - PE376.778v01-00

Zpravodaj: Thomas Ulmer (PPE-DE)

- přijetí návrhu zprávy

Vystoupili: zpravodaj, Dagmar Roth-Behrendt, Johannes Blokland, Jules Maaten, 
Mojca Drčar Murko

Přijaté pozměňovací návrhy: 6, 57, IMCO 9, 9, 60, 58, 62, 63, 65, 
68/53/IMCO 11, 69, 70/71/73, 74, 75, 77/78/79/80/ITRE 
4/IMCO 12, ITRE 5/IMCO 13, 81 (s ústním 
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pozměňovacím návrhem), 15/ITRE 7, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, IMCO 16/IMCO 17, 89, ITRE 9, 18, 90, 21, 92, 
23 (s ústním pozměňovacím návrhem), 93, ITRE 10, 94, 
IMCO 17, IMCO 24/35, 96, 98, 99, 24, 100, 101, 102, 
25, 26, 27, 104, 105, 107, IMCO 20, IMCO 21, 31, 109, 
111, 32, 112, IMCO 23, 34, 115, 116, 117, 118, 36, 
ITRE 16, 37, 39, 40/IMCO 27, 119, 120, 
41/42/43/IMCO 1, IMCO 3, IMCO 4, ústní 
pozměňovací návrh k bodu 6, 1, 2, 4, 44, 45, 5, ITRE 1, 
47, 48, 49, 50, 51

Zamítnuté pozměňovací návrhy: 54, 59, 61, ITRE 3, IMCO 15, ITRE 8, 95, 97, 
ITRE 11, 108, 38, IMCO 2, 46, ITRE 2

Pozměňovací návrhy, které nebyly vzaty v potaz: IMCO 8, 55, 56, 7, 
66, IMCO 10, 72, 76, 12, 13, IMCO 14, ITRE 6, ITRE 
12, 103, 28, 29, 106, 30, IMCO 19, ITRE 13, 110, 
IMCO 22, 113, ITRE 14, 33, ITRE 15, 114, IMCO 25, 
IMCO 26, ITRE 17, IMCO 5, IMCO 6, IMCO 7, 52

Pozměňovací návrhy, které byly staženy: 8, 10, 64, 67, 11, 14, 16, 19, 20, 
91, 22, 3

Rozhodnutí:návrh zprávy byl přijat 50 hlasy pro, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel 
hlasování

*
V 10:35 se ujal předsednictví místopředseda Johannes Blokland.

*

12. Uplatňování právních předpisů EU v oblasti zdraví v členských státech
ENVI/6/34197

DT - PE378.554v01-00
Výměna názorů

1. Hodnocení o dopadu na zdravotní stav (John Bowis)

Vystoupili: John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Genowefa Grabowska

2. Veřejné zdraví 2003–2008 (Antonios Trakatellis)

Vystoupili: Andrzej Rys (Komise – GŘ SANCO), Antonios Trakatellis, Dagmar 
Roth-Behrendt

13. Výměna názorů s paní Catherine Geslainovou-Laneelleovou, výkonnou 
ředitelkou EFSA 

Seznámení s doporučeními správní rady EFSA ohledně externího hodnocení EFSA 
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Vystoupili: Paní Catherine Geslain-Laneelle, výkonná ředitelka EFSA, John 
Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Åsa Westlund, Kathy 
Sinnott, Pilar Ayuso

*

Schůze byla přerušena ve 12:13 a pokračovala v 15:05. Předsedal jí 
předseda Karl-Heinz Florenz.

*

14. Výměna názorů s panem Julianem Priestleym, generálním tajemníkem 
Evropského parlamentu, o uplatňování systému EMAS v Parlamentu

Julian Priestley, generální tajemník Evropského parlamentu, Chris Davies, John 
Bowis, Guido Sacconi, Dagmar Roth-Behrendt, Satu Hassi, Richard Seeber

*

V 15:45 převzal předsednictví místopředseda Satu Hassi

*

15. Definice, označování, obchodní úprava a etikety lihovin
ENVI/6/32815
***I 2005/0028(COD) KOM(2005)0125 - C6-0440/2005

PR - PE374.473v01-00
Zpravodaj: Horst Schnellhardt (PPE-DE)

Projednání návrhu zprávy bez dokumentu

Vystoupili: Markus Klingler (Komise – GŘ AGRI), John Bowis, zpravodaj, 
Bogusław Sonik, Pilar Ayuso, Linda McAvan, Jules Maaten, Richard 
Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Thomas Ulmer

Rozhodnutí: lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 5. 12. 2006 12:00
výměna názorů: 27.–28. listopadu 2006
hlasování v ENVI: 22.–23. ledna 2007
plenární zasedání: březen 2007

*

V 17:07 převzal předsednictví předseda Karl-Heinz Florenz.

*

16. REACH

16.1 Chemikálie: systém REACH a Evropská agentura pro chemikálie (změna 
směrnice 1999/45/ES a nařízení o znečišťujících látkách)
ENVI/6/34795
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***II 2003/0256(COD) 07524/8/2006 - C6-0267/2006

PR - PE371.746v01-00
AM - PE378.589v01-00
AM - PE378.597v01-00

Zpravodaj: Guido Sacconi
- projednání pozměňovacích návrhů

16.2 Registrace, vyhodnocování, schvalování a omezování chemikálií – REACH 
(změna směrnice 67/548/ES)
ENVI/6/34796
***II 2003/0257(COD) 07525/3/2006 - C6-0268/2006

Vystoupili: zpravodaj, paní Vaskunlahti (finské předsednictví), Ria Oomen-
Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Johannes Blokland, Jens Holm, 
Lena Ek, Hartmut Nassauer, Holger Krahmer, Anne Ferreira, John 
Bowis, Erna Hennicot-Schoepges, Mr Hennessy (Komise – GŘ pro 
podnikání), paní Slingenberg (Komise – GŘ pro podnikání)

Rozhodnutí: přijetí v ENVI: 10. 10. 2006
plenární zasedání: říjen II nebo listopad I (listopad II nebo prosinec)

17. Různé

18. Datum a místo konání příští schůze

Brusel, úterý 10. října 2006
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EVROPSKÝ PARLAMENT
VÝBOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN

SCHŮZE KOORDINÁNORŮ

– bez projednávání v celém výboru –

Úterý 3. října 2006, od 18:00 do 18:30

Místnost PHS 1A02

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Jmenování zpravodajů a navrhovatelů – rozhodnutí o postupech

– Zprávy

1-2 PESTICIDY

Na schůzi koordinátorů dne 29. listopadu 2005 rozhodli koordinátoři jmenovat velký 
počet zpravodajů k několika očekávaným budoucím návrhům. To byl případ části B bodu 
5 zprávy „Tematická strategie pro pesticidy“, která by měla být schválena v lednu nebo 
únoru 2006. Zpráva o právních předpisech byla přidělena skupině Verts/ALE, 
zpravodajce Breyerové, a zpráva o nelegislativní tematické strategii byla přidělena 
skupině PPE, zpravodajce Klassové. Kromě těchto dvou zpráv přidělených v listopadu, 
byl Komisí navržen další právní předpis – rámcová směrnice o udržitelném využívání 
pesticidů (níže uvedené body 1 a 2). 

Rozhodnutí, která 
mají být přijata:

1) Potvrzení přidělení jedné ze dvou zpráv skupině Verts/ALE
2) Přidělení zbývající zprávy

1. Rámcová směrnice o udržitelném využívání pesticidů
ENVI/6/39583
***I 2006/0132(COD) KOM(2006)0373 – C6-0246/2006
Příslušný výbor:    ENVI F
Stanovisko: ITRE A

AGRI A

Cílem navrhované směrnice je provést ty části tematické strategie pro pesticidy, které vyžadují 
nové právní předpisy a zaměřují se na přípravky na ochranu rostlin. Navrhovaná směrnice bude 
obsahovat pravidla pro:
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– Vytvoření národních akčních plánů (NAP) za účelem stanovení cílů pro snížení 
nebezpečí, rizik a závislosti na chemické kontrole ochrany rostlin.

– Vytvoření systému školení a zvyšování povědomí pro distributory a profesionální 
uživatele pesticidů. Lepší informace pro všeobecnou veřejnost, informace předané 
maloobchodníkům.

– Pravidelné kontroly aplikačního zařízení, aby se snížily nepříznivé dopady pesticidů na 
lidské zdraví a životní prostředí během použití.

– Zákaz leteckých postřiků s možnou odchylkou.
– Zvláštní opatření na ochranu vodního prostředí .
– Vymezení oblastí výrazně sníženého nebo nulového použití pesticidů v souladu s 
opatřeními přijatými podle jiných právních předpisů.

– Nakládání s pesticidy a jejich skladování, balení a zbytky.
– Rozvoj norem integrované ochrany před škůdci pro některé plodiny na úrovni celého 
Společenství.
– Měření pokroku při snižování rizik prostřednictvím příslušných harmonizovaných 
ukazatelů.

Doporučení: jmenování zpravodaje

2. Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh
ENVI/6/39586
***I 2006/0136(COD) – KOM(2006)0388 – C6-0245/2006
Stanovisko: ITRE A

IMCO A
AGRI A – (ALDE)

Navrhované nařízení nahrazuje směrnici 91/414 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a 
zrušuje směrnici 79/117/EHS, kterou se zakazuje uvádění na trh a používání přípravků na 
ochranu rostlin obsahujících určité účinné látky. Obsahuje následující body:
– Vytvoření pozitivního seznamu účinných látek, safenerů a synergentů na úrovni EU a 
negativního seznamu formulačních přísad. 
– Povolování přípravků na ochranu rostlin na úrovni členských států. Povinné vzájemné 
uznávání povolení v členských státech v téže zóně, v níž je přípravek povolen (tři zóny: A –
sever, B – střed, C – jih).
– Srovnávací posouzení a nahrazení přípravků obsahujících látky, které byly identifikovány 
jako látky, které lze použít jako náhradu. Zvláštní ustanovení pro základní látky či přípravky, 
jež obsahují látky představující nízké riziko.
– Stanovení kritérií pro povolování účinných látek, safenerů nebo synergentů.
– Podrobná pravidla týkající se ochrany údajů a transparentnosti.
– Ustanovení týkající se balení, označování a reklamy. Povinnost vést záznamy a informace o 
použití – aby byla zajištěna sledovatelnost, a provádět kontroly.

Doporučení jmenování zpravodaje
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– Stanoviska

3. Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/84/EHS o sbližování sazeb spotřební 
daně z alkoholu a alkoholických nápojů
ENVI/6/40336
* 2006/0165(CNS) KOM(2006)0486
Příslušný výbor: ECON F

Směrnice Rady 92/84/EHS o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických 
nápojů stanoví minimální sazby spotřební daně pro každou kategorii produktů.  Zpráva Komise 
předložená dne 26. května 2004 dospěla k závěru, že je v jednotlivých členských státech třeba 
zvýšit konvergenci sazeb spotřební daně s cílem zajistit bezproblémové fungování vnitřního 
trhu, a to zejména s ohledem na možné narušení hospodářské soutěže a podvody. 

Doporučení: bez stanoviska

4. Návrh nařízení Rady o uvádění na trh masa ze skotu do dvanácti měsíců věku
ENVI/6/40339
* 2006/0162(CNS) KOM(2006)0487
Příslušný výbor: AGRI F

Produkce a uvádění na trh hovězího masa ze zvířat do dvanácti měsíců věku se v členských 
státech liší. Schématicky lze rozlišit dva hlavní druhy systémů produkce.  Maso z těchto dvou 
systémů se uvádí na trh pod různými označeními. Nejčastěji, zejména na hlavních 
spotřebitelských trzích ve Společenství, se však vyskytují pod jednotným prodejním 
označením. Zpravidla se nečiní odkaz ani na druh výživy, která byla zvířaty přijímána, ani na 
věk zvířat v okamžiku porážky.

Doporučení: bez stanoviska

5. Návrh nařízení rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 894/97, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 
2187/2005, pokud jde o unášené tenatové sítě
ENVI/6/40576 - [BÖDE]
* 2006/0169(CNS) KOM(2006)511
Příslušný výbor: PECH F
Stanovisko: ENVI A

Z důvodu jasnosti, pokud jde o množství právních ustanovení regulujících stejný druh lovného 
zařízení, avšak zařazených do tří různých nařízení Společenství, a za účelem usnadnění 
jednotnosti v postupu sledování mezi členskými státy za současné podpory společného 
porozumění mezi zainteresovanými subjekty působícími v různých regionálních poradních 
sborech, je považováno za nutné změnit uvedená nařízení tím, že se uvede jednotná definice 
unášených tenatových sítí ve všech třech aktech. 

Doporučení: bez stanoviska
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6. Sdělení Komise Radě a Parlamentu: provádění udržitelnosti v rybolovu EU pomocí 
maximálního udržitelného výnosu

ENVI/6/40576 - [BÖDE]
2006/2224(INI) KOM(2006)360

Příslušný výbor: PECH F
Stanovisko: ENVI A

Toto sdělení přináší nový politický směr řízení rybolovu ve Společenství s cílem uskutečnit 
tento přístup. Jde o to, rychleji přistoupit k zavedení dlouhodobého systému řízení zaměřenému 
na získávání co nejlepších výsledků z produktivního potenciálu živých mořských zdrojů v 
Evropě, aniž by bylo ohroženo jeho využití také pro budoucí generace. Tento postup je plně v 
souladu s širším cílem společné rybářské politiky, kterým je zajistit takové využívání živých 
vodních zdrojů, jež zajišťuje udržitelné hospodářské, environmentální a sociální podmínky. 

Doporučení: na poslední schůzi koordinátorů bylo rozhodnuto stanovisko 
nevypracovat 

7. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu:
Evropa v pohybu – Udržitelná mobilita pro náš kontinent – Přezkum Bílé knihy 

Evropské komise o dopravě z roku 2001 v polovině období
ENVI/6/40583 – [BÖDE]

2006/2227(INI) KOM(2006)314
Příslušný výbor: TRAN F
Stanovisko: ENVI A

Bílá kniha z roku 2001 určila jako hlavní problémy nerovnovážný vývoj různých druhů 
dopravy, přetěžování silnic a měst, jakož i vzdušného prostoru, a dopad na životní prostředí. 
Bílá kniha proto navrhla politiky k přizpůsobení rovnováhy mezi druhy dopravy, zdůraznila 
potřebu vypořádat se s problematickými oblastmi v transevropských sítích (TEN) a snížit počet 
silničních nehod; zároveň vyzvala k vytvoření účinné politiky týkající se zpoplatnění 
infrastruktury a uvedla, že je potřeba, aby Společenství posílilo své postavení v mezinárodních 
organizacích. Je nutné vzít v úvahu, že bílá kniha vycházela z předpokladu silného 
hospodářského růstu, k němuž však ve skutečnosti nedošlo.

Doporučení: bez stanoviska

8. Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů: Logistika nákladní dopravy v Evropě – klíč k 
udržitelné mobilitě
ENVI/6/40590 - [BÖDE]

2006/2228(INI) KOM(2006)336
Příslušný výbor: TRAN F
Stanovisko: ENVI A

Doprava představuje nedílnou součást logistického dodavatelského řetězce. Přístup Komise se 
soustředí na logistiku nákladní dopravy a zahrnuje všechny druhy dopravy. Tento přístup 
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zahrnuje celou škálu oblastí, jako je prostá modální logistika a multimodální logistika, přičemž 
zdůrazňuje potřebu optimální doplňkovosti druhů dopravy v účinném a plynulém evropském 
dopravním systému, který může poskytnout uživatelům dopravy nejlepší možné služby.

Doporučení: bez stanoviska

9. Uskutečňování akčního plánu EU proti nelegálnímu,  neohlášenému a neregulovanému 
rybolovu
ENVI/6/40595
2006/2225(INI)
Příslušný výbor: PECH F – Marie-Hélène Aubert (Verts/ALE)

Zpráva z vlastního podnětu se zaměří na otázku ilegálních rybářských plavidel a na přijatá 
protiopatření. 

Doporučení: bez stanoviska, v případě potřeby předložit pozměňovací návrhy 
přímo příslušnému výboru

Dokumenty získány pro informaci

10. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Provádění strategie Společenství pro 
snížení emisí CO2 automobilů:
šesté výroční sdělení o účinnosti strategie

SEK(2006) 1078 – KOM(2006)0463
Příslušný výbor: 
Stanovisko:

Strategie Společenství na snížení emisí CO2 z osobních automobilů a na zlepšení spotřeby 
paliva  je založena na třech pilířích; na závazcích automobilového průmyslu zlepšit spotřebu 
paliva, na označování spotřeby paliva automobilů  a na podpoře účinnosti automobilů 
prostřednictvím daňových opatření. V návaznosti na článek 9 rozhodnutí 1753/2000/ES se 
požaduje, aby Komise předložila Evropskému parlamentu a Radě výroční zprávy o účinnosti 
strategie založené na údajích z monitorování, které obdržela od členských států.
Toto sdělení se zaměřuje na monitorování roku 2004 a na přezkoumání, která byla během 
tohoto roku zahájena.

Doporučení: žádná zvláštní zpráva
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B. Další záležitosti k projednání

1. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o vypracování environmentální 
strategie ve Středomoří

KOM (2006) 475
Příslušný výbor:    ENVI F
Stanovisko: AFET

INTA
Evropská komise navrhla dlouhodobou strategii čištění a ochrany Středozemního moře. 
Tento dokument bude předložen, až  bude výbor projednávat tematickou strategii ochrany 
mořského prostředí (Kuskisova zpráva), a bude se o něm hlasovat na příštím zasedání 
výboru. Aby bylo možné začlenit všechny nové závěry týkající se tohoto dokumentu, 
mohl by výbor:
- odložit hlasování o Kuskisově zprávě a určit novou lhůtu pro pozměňovací návrhy k 
novému dokumentu, který by se stal novou kapitolou týkající se středomořské oblasti v 
Kuskisově usnesení. To by také umožnilo výborům poskytujícím stanovisko hlasovat o 
svých stanoviscích. Protože paní Lienemannová nechce, aby u její zprávy o strategii pro 
mořské prostředí došlo k prodlení, nebude se o těchto dvou zprávách jednat a hlasovat 
společně na listopadovém plenárním zasedání.
- nebo jmenovat zpravodaje k novým sdělením (která jsou na čekací listině zpráv z 
vlastního podnětu).  

Otázka
koordinátorům:

Jaké jsou názory koordinátorů na toto sdělení?

2. Upravení postupu projednávání již uzavřených, ale dosud nezveřejněných druhých 
čtení ve výborech 
Komise v příštích týdnech předloží návrhy upravující postup projednávání již politicky 
uzavřených druhých čtení ve výborech. S ohledem na velmi nabitý harmonogram je již 
nezbytné jmenovat zpravodaje pro těchto sedm návrhů.  To se týká: zdravotních nároků, 
vitamínů a pediatrických léků. 

Otázka
koordinátorům:

Souhlasí koordinátoři s potvrzením stávajících zpravodajů (Poli 
Bortone, Scheele a Grossetete), kteří již předtím s těmito návrhy 
pracovali?  

3. Kontaktní osoby odpovědné za vztahy s agenturami

ODLOŽENO
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4. Uplatňování rovnosti mužů a žen při práci výboru – první výroční zpráva Výboru 
pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM)
Před letní přestávkou zaslal Výbor pro práva žen paní Hassiové, odpovědné za 
uplatňování rovnosti mužů a žen při práci výboru ENVI, dotazník s cílem připravit první 
výroční zprávu o prosazování rovnosti mužů a žen při práci výborů EP (zpravodajka: 
Anna Záborská), která bude přijata na plenárním zasedání na konci roku. Podobný 
dotazník byl zaslán všem ostatním výborům. Kvůli nedostatku času nemohli koordinátoři 
projednat tuto otázku dříve. Paní Hassiová by tudíž chtěla uspořádat výměnu názorů s 
koordinátory o následujících otázkách:
a) Co znamená otázka prosazování rovnosti mužů a žen pro náš výbor? Chtějí 
koordinátoři projednat a/nebo schválit strategii o rovnosti pohlaví s krátkodobými a 
dlouhodobými cíly, aby mohla být uplatněna v různých oblastech působnosti výboru?
b) Má výbor ENVI zvolit téma, které bude mít velký význam v otázce rovnosti pohlaví a 
spustit pilotní projekt s ohledem na aspekty rovnosti pohlaví, v návrhu/sdělení Komise, 
jak bylo navrženo v dotazníku pro výbory?
c) Jsou nějaká témata v následujících měsících, o kterých si myslí, že se vztahují k výboru 
ENVI a která mají velký význam v otázce rovnosti mužů a žen (např. tematická strategie 
o pesticidech)?
d) Je možno začlenit aspekty rovnosti pohlaví do budoucích studií, které budou zadány 
výborem ENVI na témata označená jako významná pro otázku rovnosti pohlaví? Pokud 
ano, jak? 

Otázka
koordinátorům:

Souhlasí koordinátoři s tím, aby paní Hassiová předložila návrhy o 
těchto otázkách a připravila návrh odpovědi Výboru pro práva 
žen, který by pak mohl být přijat koordinátory písemným 
postupem?

5. Střet oblastí působnosti v námořní politice
Na dřívějších schůzích projednali koordinátoři to, jak se Parlament zabývá touto otázkou, 
která se týká pěti Výborů (pro dopravu, rybolov, průmysl, zaměstnanost a životní 
prostředí), a podpořili možnost jednotné zprávy, ve které by každý z výše zmíněných 
výborů vypracoval několik odstavců v rámci své oblasti působnosti. 

Předseda Parlamentu nyní postoupil Zelenou knihu Výboru pro dopravu jako vedoucímu 
výboru. Předseda Konference předsedů výborů se chystá navrhnout praktické způsoby jak 
zapojit činnost různých příslušných výborů tak, aby nedocházelo ke střetu oblastí 
působnosti, což by znemožnilo Parlamentu zaujmout stanovisko k Zelené knize. 

Návrh pana Daula bude pravděpodobně inspirován současnými zkušenostmi s 
problematikou Televize bez hranic. Pravděpodobně bude navrženo, aby byl, alespoň 
formálně, ustanoven vedoucí výbor (TRAN) a aby byly vytvořeny pracovní skupiny 
sdružující zpravodaje všech ostatních příslušných výborů s cílem syntetizovat různá 
stanoviska a předložit je ve společné zprávě. Schůze pana Daula s příslušnými předsedy 
výborů se bude konat v příštích týdnech.

Otázka
koordinátorům:

Souhlasí koordinátoři s tím, že pokud je jeden příslušný výbor, měl 
by jím být Výbor ENVI. Jako s druhou možností, souhlasí 
koordinátoři s myšlenkou, aby, pokud bude TRAN hlavním 
výborem, byl výbor ENVI zapojen do vypracování zprávy 
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způsobem, který by zajistil, aby ve zprávě, která bude předložena 
na plenárním zasedání, byly uvedeny důležité enviromentální 
aspekty Zelené knihy (např. jmenováním spoluzpravodaje)?

6. Slyšení komisařů po možném přistoupení Bulharska a Rumunska
Po možném přistoupení Bulharska a Rumunska k EU 1. července 2007 budou muset být 
jmenováni dva noví komisaři. Aby mohli být formálně jmenováni a aby mohl Parlament 
schválit novou Komisi, budou tito komisaři pozvání do příslušného výboru Parlamentu.
Časový harmonogram naplánovaný Konferencí předsedů a závisející na mnoha externích 
faktorech, je velmi nabitý. Slyšení nových komisařů (dvou nebo více, což bude záležet na 
tom, zda se předseda Komise rozhodne využít této příležitosti k rozsáhlejšímu 
přerozdělení portfolií) se bude konat ve 48. týdnu (nebo v 47. i 48. týdnu, pokud se 
budou konat více než dvě slyšení). Písemný dotazník, který bude zaslán nominovaným 
komisařům, bude muset být schválen dne 6. listopadu příslušnými Výbory. Jména 
nových komisařů a rozdělení portfolií budou známa během říjnového dílčího zasedání. Je 
možné, ale není to pravděpodobné, vzhledem k informacím které v tomto stadiu máme, že 
výboru ENVI se týká nebo s ním souvisí jednoho z portfolií.
Kvůli velmi nabitému časovému harmonogramu je nezbytné, aby některá zásadní 
rozhodnutí byla udělána již nyní.

Otázka
koordinátorům:

Mohou koordinátoři souhlasit s tím, že
1) písemné otázky budou předloženy pouze tehdy, pokud se jedno 
ze slyšení bude výboru přímo týkat;
2) v takovémto případě by se koordinátoři písemným postupem 
dohodli na omezeném množství návrhů otázek, které by 
6. listopadu předložili výboru ke schválení (s možností ústních 
pozměňovacích návrhů)
3) ENVI vyšle delegaci na slyšení komisařů, jejichž portfolia 
spadají do příslušnosti Výboru (např. spotřebitelé)

7. Komise pro zdraví a bezpečnost potravin v souvislosti s rozpočtem výboru na 
odborné poradenství 
ODLOŽENO

8. Různé
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