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PROTOKOL
fra mødet tirsdag den 3. oktober 2006 kl. 15.00-18.30

og onsdag den 4. oktober 2006 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30
BRUXELLES

Mødet åbnet tirsdag den 3. oktober 2006 kl. 15.10 af formanden, Karl-Heinz Florenz

1. Vedtagelse af dagsorden ENVI_OJ (2006)1003v01-00

Dagsordenen vedtoges i den form, der fremgår af denne protokol.

2. Meddelelser fra formanden

3. Drøftelse med Zsuzsanna Jakab, administrerende direktør for Det Europæiske 
Center for Forebyggelse og Kontrol med Sygdomme ECDC - med deltagelse af 
Europa-Parlamentets repræsentanter i ECDC's bestyrelse

Indlæg: Zsuzsanna Jakab, administrerende direktør for Det Europæiske Center 
for Forebyggelse og Kontrol med Sygdomme ECDC, Antonios 
Trakatellis, Gyula Hegyi, Dagmar Roth-Behrendt, Avril Doyle, prof. 
Minerva Malliori, prof. dr. Jacques Scheres, Ronald Haigh

4. Drøftelse med Robert Madelin, generaldirektør med ansvar for EU-platformen 
for kost, fysisk aktivitet og sundhed

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

(Kl. 17.10 overtog Johannes Blokland, næstformand, forsædet.

5. Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet: en europæisk dimension i 
forebyggelsen af overvægt, fedme og kroniske sygdomme
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ENVI/6/33971 
2006/2231(INI) KOM(2005)0637 PR - PE378.465v01-00

Ordfører: Frédérique Ries (ALDE)

Behandling af udkast til betænkning

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

Afgørelse: Frist for ændringsforslag: 9.10.2006 17.00

6. Socialydelser af almen interesse i Den Europæiske Union
ENVI/6/37586 
2006/2134(INI) KOM(2006)0177

Rådgivende ordfører: Roberto Musacchio (GUE/NGL)

Behandling af udkast til udtalelse

Indlæg: Rådgivende ordfører

Afgørelse: Frist for ændringsforslag: 17.10.2006 12.00

*

Mødet udsat kl. 18.05. 
*

7. Koordinatormøde

*

Mødet genoptaget onsdag den 4. oktober 2006 kl. 9.09 af formanden Karl-Heinz Florenz.

*

8. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes afgørelser

Se bilag I

Formanden udtrykte sin skuffelse over, at Tyrkiet havde aflyst Miljøudvalgets 
planlagte delegationsbesøg i landet.

Indlæg: John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Avril Doyle, Philip Bushill-
Matthews, Chris Davies, Guido Sacconi, Satu Hassi, Johannes 
Blokland, Françoise Grossetête

9. Tolvte FN-konference om klimaændringer (COP 12) i Nairobi



PV\630992DA.doc 3/17 PE 378.687v01-00

DA

ENVI/6/39035
QO - PE376.560v01-00
QO - PE376.561v01-00
RE - PE376.562v01-00

AM - PE378.673v01-00
Vedtagelse af et forslag til beslutning på baggrund af en forespørgsel til mundtlig 

besvarelse 

Vedtagne ændringsforslag: 14, 15, 16, 1. del, 23, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 
(med mundtl. æf.), 29, 1, 2, 3, 6, 4, 7, 8, 10, 11, 13

Forkastede ændringsforslag: 16, 2. del, 30, 5
Bortfaldne ændringsforslag: 17, 27, 9

Afgørelse: Forslaget til beslutning vedtoges enstemmigt (for: 47, imod: 0, 
hverken/eller: 0).

*
Kl. 9.25 overtog Satu Hassi, næstformand, forsædet.

*

10. Mundtlig forespørgsel til Kommissionen om finansiering af Natura 2000
ENVI/6/40635

QO - PE378.745v01-00
Vedtagelse af mundtlig forespørgsel

Indlæg: Satu Hassi og John Bowis
Afgørelse: Den mundtlige forespørgsel vedtoges enstemmigt.

*
Kl. 9.30 overtog formanden, Karl-Heinz Florenz, forsædet.

*

11. Revidering af direktiverne om medicinsk udstyr
ENVI/6/32996
***I 2005/0263(COD) KOM(2005)0681 - C6-0006/2006

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

Ordfører: Thomas Ulmer (PPE-DE)

Vedtagelse af udkast til betænkning

Indlæg: Ordføreren, Dagmar Roth-Behrendt, Johannes Blokland, Jules Maaten, 
Mojca Drčar Murko

Vedtagne ændringsforslag: 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 (med mundtl. æf.), 
15/ITRE 7, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, IMCO 16/IMCO 
17, 89, ITRE 9, 18, 90, 21, 92, 23 (med mundtl. æf.), 93, 
ITRE 10, 94, IMCO 17, IMCO 24/35, 96, 98, 99, 24, 
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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, mundtl. æf. 
til betragtning 6, 1, 2, 4, 44, 45, 5, ITRE 1, 47, 48, 49, 
50, 51

Forkastede ændringsforslag: 54, 59, 61, ITRE 3, IMCO 15, ITRE 8, 95, 97, 
ITRE 11, 108, 38, IMCO 2, 46, ITRE 2

Bortfaldne ændringsforslag: 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

Tilbagetagne ændringsforslag: 8, 10, 64, 67, 11, 14, 16, 19, 20, 91, 22, 3

Afgørelse: Udkastet til betænkning vedtoges (for: 50, imod: 0, hverken/eller: 1).

*
Kl. 10.35 overtog Johannes Blokland, næstformand, forsædet.

*

12. Gennemførelse af EU-lovgivningen om offentlig sundhed i medlemsstaterne
ENVI/6/34197

DT - PE378.554v01-00
Drøftelse

1. Sundhedsvurderinger (John Bowis)

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

2. Folkesundhed 2003-2008 (Antonios Trakatellis)

Indlæg: Andrzej Rys (Kommissionen DG SANCO), Antonios Trakatellis, 
Dagmar Roth-Behrendt

13. Drøftelse med Catherine Geslain-Laneelle, administrerende direktør i EFSA 

Fremlæggelse af EFSA-bestyrelsens indstillinger med hensyn til den eksterne 
evaluering af EFSA 

Indlæg: Catherine Geslain-Laneelle, administrerende direktør i EFSA, John 
Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Åsa Westlund, Kathy 
Sinnott, Pilar Ayuso

*

Mødet udsat kl. 12.13 og genoptaget kl. 15.05 af formanden Karl-Heinz 
Florenz.
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*

14. Drøftelse med Julian Priestley, generalsekretær for Europa-Parlamentet, om 
implementeringen af EMAS i Parlamentet

Julian Priestley, generalsekretær for Europa-Parlamentet, Chris Davies, John Bowis, 
Guido Sacconi, Dagmar Roth-Behrendt, Satu Hassi, Richard Seeber

*

Kl. 15.45 overtog næstformanden, Satu Hassi, forsædet.

*

15. Definition, betegnelse, præsentation og mærkning af spiritus
ENVI/6/32815
***I 2005/0028(COD) KOM(2005)0125 - C6-0440/2005

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

Behandling af udkast til betænkning uden dokument

Indlæg: Markus Klingler (Kommissionen - DG AGRI), John Bowis, ordføreren, 
Bogusław Sonik, Pilar Ayuso, Linda McAvan, Jules Maaten, Richard 
Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Thomas Ulmer

Afgørelse: Frist for ændringsforslag: 5.12.2006 12.00
Drøftelse: 27.-28. november 2006
Afstemning i ENVI: 22.-23. januar 2007
Mødeperiode: marts 2007

*

Kl. 17.07 overtog formanden, Karl-Heinz Florenz, forsædet.

*

16. REACH

16.1 Kemikalier: Reach-ordningen og Det Europæiske Kemikalieagentur (ændr. dir. 
1999/45/EF og forordning om forurenende stoffer)
ENVI/6/34795
***II 2003/0256(COD) 07524/8/2006 - C6-0267/2006

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

Ordfører: Guido Sacconi 
Behandling af ændringsforslag

16.2 Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier 
(Reach) (ændr. dir. 67/548/EØF)
ENVI/6/34796 
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***II 2003/0257(COD) 07525/3/2006 - C6-0268/2006

Indlæg: Ordføreren, Vaskunlahti (det finske formandskab), Ria Oomen-Ruijten, 
Chris Davies, Carl Schlyter, Johannes Blokland, Jens Holm, Lena Ek, 
Hartmut Nassauer, Holger Krahmer, Anne Ferreira, John Bowis, Erna 
Hennicot-Schoepges, Hennessy (Kommissionen - DG ENTR), 
Slingenberg (Kommissionen - DG ENV)

Afgørelse: Vedtagelse ENVI: 10.10.2006
Mødeperiode: Oktober II eller november I (november II eller 

december)

17. Diverse sager

18. Tid og sted for næste møde

Bruxelles, tirsdag den 10. oktober 2006
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EUROPA-PARLAMENTET
UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED

Koordinatormøde

Behandles ikke i det samlede udvalg.

Tirsdag den 10. oktober 2006 kl.15.10-17.30

Mødeværelse PHS 1A02

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Valg af ordførere - valg af behandlingsform

- Betænkninger

1-2 PESTICIDER

På koordinatormødet den 29. november 2005 tog koordinatorerne en beslutning om at 
vælge et stort antal ordførere om adskillige kommende forslag. Dette var tilfældet med 
del B punkt 5 i den tematiske strategi for pesticider, som forventedes vedtaget i januar 
eller februar 2006. Betænkningen om lovgivningen blev overdraget til Verts/ALE-
Gruppen, ordfører Hiltrud Breyer, og betænkningen om den ikke-lovgivningsmæssige 
tematiske strategi blev overladt til PPE-DE-Gruppen, ordfører Christa Klass. Ud over de 
to betænkninger, som blev fordelt i november, havde Kommissionen foreslået endnu en 
retsakt: et rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider (punkt 1 og 2 
herunder).  

Afgørelser, som skal 
træffes:

1) Bekræftelse af tildeling af en af de to betænkninger til Verts/ALE
2) Tildeling af den anden betænkning

1. Rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider
ENVI/6/39583
***I 2006/0132(COD) KOM(2006)0373 - C6-0246/2006
Korr.:  ENVI F
Rådg.: ITRE A

AGRI A

Formålet med udkastet til direktivet er at anvende de dele af den tematiske strategi på de 
pesticider, som kræver en ny lovgivning og fokuserer på plantebeskyttelsesprodukter. Det 
foreslåede direktiv indeholder regler om:
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- Udarbejdelse af nationale handlingsplaner (NAP'er), der skal fastsætte mål for nedbringelser 
af farer og risici ved og afhængigheden af kemiske bekæmpelsesmidler til plantebeskyttelse.

- Etablering af et system for uddannelse og oplysning af distributører og professionelle brugere 
af pesticider. Bedre oplysning af offentligheden, oplysning via detailhandlerne. 

- Regelmæssig inspektion af udbringningsudstyr med henblik på at mindske belastningen fra 
pesticider på sundhed og miljø i forbindelse med udbringning.

- Forbud mod sprøjtning fra luften med mulighed for dispensation.
- Særlige foranstaltninger til beskyttelse af vandmiljøet. 
- Udpegning af områder med stærkt reduceret eller ingen pesticidanvendelse, i tråd med 

foranstaltninger, der er truffet i medfør af anden lovgivning. 
- Håndtering og opbevaring af pesticider og af emballager og pesticidrester.
- Udarbejdelse af EU-dækkende standarder for integreret bekæmpelse af skadegørere (IPM). 
- Måling af nedbringelsen af risikoen på grundlag af egnede harmoniserede indikatorer.

Indstilling: vælg ordfører

2. Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler
ENVI/6/39586
***I 2006/0136(COD) - KOM(2006)0388 - C6-0245/2006
Rådg.: ITRE A

IMCO A
AGRI A - (ALDE)

Den foreslåede forordning erstatter direktiv 91/414 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler og ophæver direktiv 79/117/EØF, som forbyder markedsføring og 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer. Den indeholder 
følgende elementer:
- Fastlæggelse på EU-plan af en positivliste over aktivstoffer, safenere og synergister og en 
negativliste over hjælpestoffer. 
Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler på nationalt plan.  Obligatorisk gensidig anerkendelse 
af godkendelser i medlemsstater, der tilhører den samme godkendelseszone (tre zoner:  A-
Nord, B- Midten, C- Syd).
- Sammenlignende vurdering og substitution af produkter indeholdende stoffer, der er 
identificeret som værende substitutionsrelevante. Særlige bestemmelser for basisstoffer eller 
produkter indeholdende meget lidt problematiske stoffer.
- Fastsættelse af kriterier for godkendelse af aktivstoffer, safenere og synergister.
- Detaljerede regler for databeskyttelse og åbenhed.
- Bestemmelser om emballering/emballage, mærkning og reklame. En forpligtelse til at føre 
registre og informationer om brug - for at sikre påviselighed, samt foretage kontrol.

Indstilling: vælg ordfører
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- Udtalelser

3. Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/84/EØF om indbyrdes tilnærmelse 
af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer 
ENVI/6/40336
* 2006/0165(CNS) KOM(2006)0486
Korr.: ECON F -

Rådets direktiv 92/84/EØF om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og 
alkoholholdige drikkevarer fastsætter minimumsafgiftssatser for hver produktkategori. I 
Kommissionens rapport, der blev fremlagt den 26. maj 2004 konkluderedes det, at der er behov 
for en større indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne i de forskellige medlemsstater for at 
sikre, at det indre marked fungerer tilfredsstillende, specielt med hensyn til mulighederne for 
konkurrenceforvridning og svig.

Indstilling: Ingen udtalelse.

4. Forslag til Rådets forordning om afsætning af kød fra kvæg, som højst er tolv måneder 
gammelt
ENVI/6/40339
2006/0162(CNS) KOM(2006)0487
Korr.: AGRI F -

Produktionen og afsætningen af kød fra kvæg, der er højst tolv måneder gammelt, foregår på 
forskellig måde fra medlemsstat til medlemsstat.  Groft sagt findes der to forskellige 
produktionssystemer.  Kødet fra de to systemer kan afsættes under forskellige betegnelser. 
Som oftest afsættes det dog under en fælles varebetegnelse, i hvert fald på de vigtigste 
markeder i EU.  Der henvises normalt ikke til, hvilket foder dyrene har fået, eller til deres alder 
på slagtetidspunktet.

Indstilling: Ingen udtalelse.

5. Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 
812/2004 og (EF) nr. 2187/2005, som omhandler drivgarn 
ENVI/6/40576 - [BÖDE]
* 2006/0169(CNS) KOM(2006)0511
Korr.: PECH F
Rådg.: ENVI A

For at tydeliggøre flere bestemmelser, der regulerer samme type fiskeredskab, men findes i tre 
forskellige EF-forordninger, for at tilskynde medlemsstaterne til at følge samme praksis ved 
overvågningen og for at tilstræbe samme opfattelse hos de interesserede parter i forskellige 
regionale rådgivende råd, ansås det for påkrævet at ændre disse forordninger og indsætte 
samme definition af drivgarn i dem alle tre. 

Indstilling: Ingen udtalelse
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6. Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om opnåelse af 
bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp af et maksimalt bæredygtigt udbytte
ENVI/6/40576 - [BÖDE]

2006/2224(INI) KOM(2006)0360
Korr.: PECH F
Rådg.: ENVI A

I denne meddelelse udstikkes der en ny politisk kurs for fiskeriforvaltningen i EU for at 
gennemføre denne strategi, hvilket skal ske ved at fremskynde overgangen til en mere 
langsigtet forvaltning, som er lagt an på at få det bedste ud af de levende marine ressourcers 
produktionspotentiale i EU, uden at udnyttelsen af dem bliver til skade for de kommende 
generationer. Dette er helt i tråd med den fælles fiskeripolitiks bredere mål, som er at sikre, at 
de levende akvatiske ressourcer udnyttes på en økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtig 
måde.  

Indstilling: På sidste møde besluttede koordinatorerne, at der ikke skulle afgives 
udtalelse. 

7. Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Hold Europa i 
bevægelse - bæredygtig mobilitet på vores kontinent – midtvejsevaluering af 
Kommissionens hvidbog fra 2001 om transportpolitikken -
ENVI/6/40583 - [BÖDE]

2006/2227(INI) KOM(2006)0314
Korr.: TRAN F
Rådg.: ENVI A

I hvidbogen fra 2001 udpeges den manglende balance i udviklingen af de forskellige 
transportformer, overbelastningen af veje, byer og luftrummet samt indvirkningen på miljøet 
som de primære udfordringer.  Således foreslår man i hvidbogen politikker, der skal regulere 
balancen mellem transportformerne. Man understreger desuden behovet for at fjerne 
flaskehalsene i de transeuropæiske net (TEN) og mindske antallet af trafikulykker. Endvidere 
efterlyser man en effektiv politik vedrørende prissætning af infrastrukturerne, ligesom man 
anfører, at Fællesskabet skal styrke sin position i de internationale organisationer.  Det skal 
nævnes, at man i hvidbogen forventede en kraftig økonomisk vækst, som ikke indfandt sig som 
sådan.

Indstilling: Ingen udtalelse

8. Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Godslogistik i Europa - nøglen 
til bæredygtig mobilitet
ENVI/6/40590 - [BÖDE]

2006/2228(INI) KOM(2006)0336
Korr.: TRAN F
Rådg.: ENVI A

Transport er et integreret element i logistikforsyningskæden.  Kommissionens tilgang fokuserer 
på logistik inden for godstransport og dækker alle transportformer.  Tilgangen omfatter stærkt 
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varierende områder såsom rent modal logistik og logistik for multimodal transport og 
understreger behovet for optimal komplementaritet mellem transportformerne i et effektivt og 
gnidningsløst fungerende europæisk transportsystem, der kan yde transportbrugerne de bedst 
mulige tjenester.

Indstilling: Ingen udtalelse

9. Gennemførelse af EU's handlingsplan for bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og 
ureguleret fiskeri
ENVI/6/40595
2006/2225(INI)
Korr.: PECH F - Marie-Hélène Aubert (Verts/ALE)

Initiativbetænkningen vil fokusere på spørgsmålet om ulovlige fiskerfartøjer og på de 
foranstaltninger, der træffes til at bekæmpe dette.

Indstilling: Ingen udtalelse, men, om nødvendigt, indgivelse af ændringsforslag 
direkte til hovedudvalget

- Dokumenter modtaget til orientering

10. Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om Gennemførelsen af 
Fællesskabets strategi for nedbringelse af CO2-emissioner fra biler:
Den sjette årsrapport om strategiens effektivitet

SEC(2006) 1078 - KOM(2006)0463
Korr.:
Rådg.:

Fællesskabets strategi for nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og forbedring af 
deres brændstoføkonomi bygger på tre grundpiller, nemlig bilindustriens tilsagn om at forbedre 
brændstoføkonomien, brændstoføkonomimærkning af biler og forbedring af bilernes 
brændstoføkonomi ved hjælp af skatte- og afgiftsmæssige foranstaltninger. I henhold til artikel 
9 i Rådets beslutning nr. 1753/2000/EF skulle Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet 
og Rådet en årsrapport om strategiens effektivitet, der skulle udarbejdes på grundlag af de 
overvågningsdata, den modtager fra medlemsstaterne.
Denne meddelelse dækkede overvågningen og de vurderinger, der blev lanceret i 2004.

Indstilling: Ingen betænkning
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B. Andre emner til behandling

1. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om fastlæggelse af 
en miljøstrategi for Middelhavsområdet

KOM(2006)0475
Korr.:  ENVI F
Rådg.: AFET

INTA
Kommissionen har foreslået en langsigtet miljøstrategi for rensning og beskyttelse af 
Middelhavet. Dette dokument fremkommer på et tidspunkt, hvor udvalget er ved at drøfte 
en temastrategi om havmiljøet (Kuskis' betænkning), som vil blive sat under afstemning 
ved det næste udvalgsmøde. For at kunne integrere nye konklusioner om dette dokument, 
kunne udvalget:
- enten udsætte afstemningen om Kuskis' betænkning og fastsætte en ny frist for 
ændringsforslag til det nye dokument, som ville blive et nyt kapitel om Middelhavet i 
Kuskis' forordning. Dette ville også give de rådgivende udvalg anledning til at sætte deres 
udtalelser til afstemning. Da Marie-Noëlle Lienemann ikke ønsker at udsætte sin 
betænkning om havstrategidirektivet, vil de to betænkninger ikke længere blive drøftet og 
sat samlet under afstemning på plenarmødet i november.
- vælge en ordfører til den nye meddelelse (når dette er muligt på ventelisten til 
initiativbetænkningerne).

Anmodning til 
koordinatorerne:

Hvad er koordinatorernes holdning til dette spørgsmål?

2. Tilpasning til komitologiproceduren for afsluttede andenbehandlinger, som endnu 
ikke er offentliggjort
Kommissionen vil i de kommende uger fremsætte forslag, der har til hensigt at korrigere 
komitologibestemmelserne for de politisk afsluttede andenbehandlinger. I betragtning af 
den meget stramme tidsplan, er det nødvendigt allerede at vælge ordførere til disse 
forslag. De pågældende sagsmapper er: Sundhedskrav, vitaminer og pædiatriske 
lægemidler.

Anmodning til 
koordinatorerne:

Kan koordinatorerne vedtage at bekræfte ordførerne, som allerede 
har behandlet disse sagsmapper (henholdsvis Poli Bortone, Scheele 
og Grossetete)?

3. Kontaktpersoner med ansvar for forbindelser til agenturerne

UDSAT
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4. Integrering af ligestillingsaspektet i udvalgets arbejde - FEMM's første årsrapport
Før sommerferien tilsendte FEMM Satu Hassi, som er ansvarlig for integreringen af 
ligestillingsaspektet i ENVI's arbejde, et spørgeskema for at forberede den første 
årsrapport om ligestillingsaspektet i EP's udvalgsarbejde (Ordfører: Anna Záborská), som 
forventedes at blive vedtaget på plenarmødet i slutningen af året. Et enslydende 
spørgeskema var blevet sendt til samtlige andre udvalg. På grund af tidsmangel havde 
koordinatorerne ikke kunnet drøfte dette spørgsmål tidligere. Satu Hassi ønskede derfor at 
få lejlighed til at drøfte følgende spørgsmål med koordinatorerne:
a) Hvad betyder ligestillingsaspektet for vores udvalg? Vil koordinatorerne drøfte og/eller 
vedtage en ligestillingsstrategi med kortsigtede og langsigtede mål, der skal integreres i 
udvalgets forskellige kompetenceområder? 
b) Skal ENVI vælge et spørgsmål med en væsentlig kønsrelevans og lancere et 
pilotprojekt, som behandler ligestillingsaspekterne i det pågældende forslag/den 
pågældende meddelelse fra kommissionen, som det blev foreslået i spørgeskemaet til 
udvalgene?
c) Er der et emne, der er af relevans for ENVI i de følgende måneder, og som er af største 
interesse for ligestillingsaspektet [den tematiske strategi for pesticider, for eksempel]?
d) Er der mulighed for at inkludere ligestillingsaspekter i ENVI's fremtidige 
undersøgelser om emner, som er identificeret som kønsrelevante? Hvis det er tilfældet, 
hvordan? 

Anmodning til 
koordinatorerne:

Er koordinatorerne indforstået med, at Satu Hassi stiller forslag 
om at tage disse spørgsmål op og forbereder et forslag til svar til 
FEMM, som derefter kunne vedtages af koordinatorerne ved 
skriftlig procedure?

5. Kompetencestrid om havpolitik
Under tidligere møder drøftede koordinatorerne Europa-Parlamentets behandling af dette 
spørgsmål, som berører fem udvalg (Transport, Fiskeri, Industri, Beskæftigelse og Miljø) 
og støttede muligheden af en enkelt betænkning, hvor hver af de berørte udvalg 
udarbejdede et antal punkter inden for dets kompetence.

Parlamentets formand har nu henvist grønbogen til Transportudvalget som 
korresponderende udvalg. Formanden for Udvalgsformandskonferencen vil foreslå 
praktiske måder at involvere de forskellige berørte udvalg for at undgå en 
kompetencestrid, som ville forhindre Europa-Parlamentet i at tage stilling til grønbogen.

Joseph Dauls forslag vil sandsynligvis blive inspireret af den aktuelle erfaring med at 
håndtere dossieret om Fjernsyn uden grænser. Det vil sandsynligvis blive foreslået, at der 
skal være, i det mindste officielt, et korresponderende udvalg (TRAN) og at der skal 
nedsættes en arbejdsgruppe bestående af ordførerne for alle de andre berørte udvalg, med 
henblik på at syntetisere de forskellige synspunkter og fremlægge en vedtaget rapport. Et 
møde mellem Joseph Daul og den pågældende udvalgsformand vil finde sted i løbet af de 
kommende uger.

Anmodning til 
koordinatorerne:

Er koordinatorerne enige i, at ENVI, hvis der kun bliver et enkelt 
korresponderende udvalg, bør påråbe sig kompetence? Kan 
koordinatorerne som reserveløsning acceptere, at hvis TRAN 
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bliver korresponderende udvalg, bliver ENVI tilknyttet 
betænkningen på en måde, som sikrer, at grønbogens vigtige 
miljøaspekter afspejledes i den betænkning, som ville blive 
fremlagt for plenarforsamlingen (dvs. ordføreren)?

6. Høring af kommissærerne efter Bulgariens og Rumæniens mulige tiltrædelse
Efter Bulgariens og Rumæniens mulige tiltrædelse til EU den 1. januar 2007, skal der 
vælges to nye kommissærer. For at blive officielt valgt og for at Europa-Parlamentet kan 
acceptere den nye Kommission, skal disse kommissærer møde op i Parlamentets 
korresponderende udvalg.
Tidsplanen, som er fastsat af Formandskonferencen, som også afhænger af en række ydre 
faktorer, er meget stram. Høringer af de nye kommissærer (to eller flere, afhængig af om 
Kommissionens formand vil beslutte at benytte sig af denne lejlighed til at en større 
omfordeling af porteføljer) vil finde sted i uge 48 (eller uge 47 og 48, hvis der skal 
gennemføres mere end to høringer). Det skriftlige spørgeskema, som skal sendes til de 
udpegede kommissærer, skal godkendes af de berørte udvalg den 6. november. Navnene 
på de nye kommissærer og fordelingen af porteføljer vil blive offentliggjort under 
mødeperioden i oktober. Det er muligt, men ikke sandsynligt, ifølge de informationer vi 
har på nuværende tidspunkt, at ENVI er direkte tilknyttet en af kommissærerne.
I betragtning af den meget stramme tidsplan, er det nødvendigt, at nogle afgørelser om 
principper bliver taget allerede nu. 

Anmodning til 
koordinatorerne:

Er koordinatorerne enige i, at:
1) skriftlige forespørgsler kun vil blive indgivet, hvis udvalget er 
direkte berørt af en af høringerne;
2) hvis det er tilfældet, vil et lille antal forslag til forespørgsler blive 
vedtaget af koordinatorerne ved skriftlig procedure og forelagt 
udvalget til godkendelse den 6. november (evt. med mundtlige 
ændringer)
3) ENVI vil sende en delegation til høringen af kommissærerne, 
hvis porteføljer er knyttet til udvalgets ansvarsområde (f.eks. 
forbrugere)

7. Panel for folkesundhed og fødevaresikkerhed i forbindelse med udvalgets budget til 
ekspertbistand
UDSAT

8. Diverse sager
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