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 Comisia pentru mediul înconjurător, sănătate publică și siguranța alimentară
ENVI_PV(2008)0325

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 25 martie 2008, 15:00 - 18:30, și din 26 martie 2008, 09:00 - 12:30

BRUXELLES

                                                              
Reuniunea a fost deschisă joi, 25 martie 2008, la 16:10, fiind prezidată de Miroslav Ouzký 
(președinte).

1. Adoptarea ordinii de zi

Ordinea de zi a fost adoptată în forma indicată în prezentul proces-verbal, cu 
următoarele schimbări față de forma provizorie a acesteia:
- fostul punct 4, „Recomandare preliminară: revizuirea directivei-cadru privind 

deșeurile” va fi discutat în ședința din 2 aprilie; 
- fostul punct 14: „Raportul preliminar cu privire la propunerea unor legi care să 

amendeze legile privind igiena alimentelor” va fi discutat într-o etapă ulterioară

2. Comunicări ale președintelui
Statutul interpretării: au fost puse la dispoziție toate limbile oficiale.

3. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:
26-27 noiembrie 2007 PV - PE398.437v01-00
Procesul-verbal a fost aprobat. 

4. Standardele de calitate privind mediul înconjurător în domeniul politicii apei

ENVI/6/54280
***II 2006/0129(COD) 11486/3/2007 – C6-0055/2008

T6-0190/2007
Raportor: Anne Laperrouze (ALDE) PR - PE402.794v01-00
Responsabil: ENVI

 Discutarea recomandărilor provizorii pentru cea de-a doua lectură
Au intervenit: Anne Laperrouze, John Bowis, Margrete Auken, Johannes Blokland, 
Péter Olajos, Richard Seeber, Erna Hennicot-Schoepges, Frieda Brepoels, Helmut 
Blöch (DG ENV)
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Au intervenit: Anne Laperrouze, John Bowis, Margrete Auken, Johannes Blokland, 
Péter Olajos, Richard Seeber, Erna Hennicot-Schoepges, Frieda Brepoels, Helmut 
Blöch (DG ENV)

Program: 
Vot în ENVI 5-6 mai 2008
Ședință plenară iunie 2008

5. Enzimele alimentare

ENVI/6/58916
***II 2006/0144(COD) 16676/1/2007 – C6-0140/2008

T6-0322/2007
Raportor: Avril Doyle (EPP–ED) PR - PE402.788v01-00
Responsabil: ENVI

   Discutarea recomandărilor provizorii pentru cea de-a doua lectură

Au intervenit: Avril Doyle, Karin Scheele, Marios Matsakis, Paola Testori (DG 
SANCO)

Program:
 Vot în ENVI 6 mai 2008
Ședință plenară iulie 2008

6. Aromatizanții și ingredientele alimentare cu proprietăți aromatizante care se 
folosesc în și pe alimente 

ENVI/6/58918
***II 2006/0147(COD) 16677/3/2007 – C6-0139/2008

T6-0323/2007
Raportor: Mojca Drčar Murko (ALDE) PR - PE402.786v01-00
Responsabil: ENVI

 Discutarea recomandărilor provizorii pentru cea de-a doua lectură

Au intervenit: Mojca Drčar Murko, Pilar Ayuso, Paola Testori (DG SANCO), Meta 
Geibel (președinția slovenă, președintele grupului de lucru al Consiliului)

Program:
ENVI: Vot în ENVI 6 mai 2008
Ședință plenară                        iulie 2008

*

Reuniunea a fost întreruptă la ora 17:33 și reluată miercuri, 26 martie 2008 la ora 09:10, fiind 
prezidată de Miroslav Ouzký (președinte)

***
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7. Reuniune a coordonatorilor - IN CAMERA

8. Interzicerea exporturilor de mercur sub formă metalică și depozitarea acestuia în 
siguranță

ENVI/6/58043
***II 2006/0206(COD) 11488/1/2007 – C6-0034/2008

T6-0267/2007
Raportor: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
Responsabil: ENVI

 Adoptarea recomandărilor preliminarii pentru cea de-a doua lectură
Au intervenit: Dimitrios Papadimoulis, Martin Callanan, Gyula Hegyi

Decizie: 
Amendamente adoptate:  1 (partea 18), 19, 20, 21, 39, 23, 24, 41, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
(partea 3), 42, 43, 46, 44, 32, 33, 34, 35, 36, 1, referirea 1, (considerentul:) 3, 4, 5, 37, 
6, 7, 8, 9,10, 11, 14, 15, 16, 17.
Recomandare preliminară pentru cea de-a doua lectură, în forma amendată: 49 pentru, 
1 împotrivă, 8 abțineri.
 Toate celelalte amendamente au fost anulate, au fost respinse sau au fost retrase. 

Program: 
Ședință plenară 19-22 mai 2008 

9. Donarea și transplantul de organe: acțiuni strategice la nivel UE

ENVI/6/50459
2007/2210(INI) COM(2007)0275

Raportor: Adamos Adamou (GUE/NGL)
Responsabil: ENVI
Avize: AFET –Decizie: niciun aviz

JURI  - Giuseppe Gargani (EPP-ED)
LIBE  - Edit Bauer (EPP-ED)

 Adoptarea raportului preliminar

Decizie: 
Amendamentele adoptate: 31, (Blocarea noilor titluri) 33, 43, 60, 107, 131, 148, 154,
COMP 1, 42, COMP 2, COMP 3, 50, 51, COMP 4, 61, COMP 5, adaos la COMP 5, 
68, 69, 70, COMP 6, LIBE 8, LIBE 14, LIBE 15, LIBE 16, 78, 79, COMP 7, COMP 8,
93, 95, 113, 116, COMP 10, 121, 122, 123, 127, 128, 129, COMP 11, Adaos la COMP 
11, 132 partea 1, 139, LIBE 19, 140, COMP 12, 149, COMP 13, 153, 156, LIBE 9, 
LIBE 10, LIBE 12, LIBE 2, 157, LIBE 3, LIBE 4, LIBE 21, 158, 159, (Recitaluri:)1, 
2, 3, 4, 5, 6, LIBE A, 10, 12, LIBE C, LIBE D, LIBE E, 13, 14, 16, 17, 21, 26, 29.
 Raportul preliminar, astfel cum a fost modificat, a fost aprobat 60 de voturi pentru, 0 
împotrivă, 1 abținere.
Toate celelalte amendamente au fost anulate, au fost respinse sau au fost retrase. 
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Program: 
Ședință plenară: aprilie, STR

10. Adaptare la procedura regulamentară, însoțită de analiză (Partea întâi)

ENVI/6/57816
*** 2007/0262(COD) COM(2007)0741 – C6-0432/2007

Proiectant: Miroslav Ouzký (EPP–ED)

Responsabil: JURI - József Szájer (EPP–ED)

 Discutarea și adoptarea avizului preliminar

A intervenit: Miroslav Ouzký

Decizie: 
Nu au existat amendamente.
Avizul preliminar a fost adoptat cu 49 de voturi pentru, 0 împotrivă, 1 abținere.

Program
Ședință plenară 19-22 mai 2008

11. Adaptare la procedura regulamentară, însoțită de analiză (Partea a doua)

ENVI/6/57826
*** 2007/0293(COD)  COM(2007)0824 – C6-0476/2007

Proiectant: Miroslav Ouzký (EPP–ED)

Responsabil: JURI - József Szájer (EPP–ED)

 Discutarea și adoptarea opiniei preliminarii

A intervenit: Miroslav Ouzký

Toate amendamentele au fost adoptate. 
Opinia preliminară a fost adoptată cu 50 de voturi pentru, 0 împotrivă, 1 absentare. 

Program:
Ședință plenară 19-22 mai 2008

12. Restricții ale comercializării și folosirii anumitor substanțe și preparate 
periculoase

ENVI/6/54277
***I 2007/0200(COD) COM(2007)0559 – C6-0327/2007

Raportor: Miroslav Ouzký (EPP–ED)

Responsabil: ENVI
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Avize: ITRE –   Decizie: niciun aviz

IMCO –   Decizie: niciun aviz

 Adoptarea raportului preliminar

Au intervenit: Miroslav Ouzký, Gyula Hegyi, Marios Matsakis

Decizie: 
Amendamente adoptate: 12, 5, 14, 18, 20, 21, 3, 4, 23 (partea a 2-a), 28, 9,
(considerente:) 6, 7, 8, 1
Propunerea legislativă, astfel cum a fost modificată, a fost adoptată cu 48 de voturi 
pentru, 0 împotrivă, 3 abțineri
Hotărâre legislativă: 46 pentru, 0 împotrivă, 4 abțineri.
Toate celelalte amendamente au fost anulate, au fost respinse sau au fost retrase. 

Program: 
Ședință plenară       mai 2008

13. Clasificarea, etichetarea și împachetarea substanțelor și amestecurilor (GHS)

ENVI/6/51095
***I 2007/0121(COD) COM(2007)0355 – C6-0197/2007

Raportor: Amalia Sartori (EPP–ED)

Responsabil: ENVI

Avize: ITRE - Anne Laperrouze (ALDE)
MCO - Andreas Schwab (EPP–ED)

 Discutarea amendamentelor

ENVI/6/54999
***I 2007/0212(COD) COM(2007)0611 – C6-0347/2007

Raportor: Amalia Sartori (EPP–ED)

Responsabil: ENVI

Avize: ITRE -   Decizie: niciun aviz
IMCO - Andreas Schwab (EPP–ED)

 Discutarea amendamentelor

ENVI/6/55002
***I 2007/0213(COD) COM(2007)0613 – C6-0349/2007

Raportor: Amalia Sartori (EPP–ED)

Responsabil: ENVI
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Avize: ITRE –   Decizie: nici  opinie 
IMCO - Andreas Schwab (EPP–ED)

 Discutarea amendamentelor

Au intervenit: Amalia Sartori, Guido Sacconi, Anne Laperrouze, Erna Hennicot-
Schoepges, Françoise Grossetête, Anders Wijkman, Carl Schlyter, Uta Jensen-Korte 
(DG ENTR), Antoinette Long (DG ENV), Tatjana Humar-Jurič (președinția slovenă, 
președinte al grupului de lucru al Consiliului)

14. Chestiuni diverse

15. Data și locul următoarei reuniuni

 1 aprilie 2008, 14.00 – 17.00
 2 aprilie 2008, 09.00 – 12.30 și 15.00 – 18.30
 3 aprilie 2008, 09.00 – 12.30 și 15.00 – 18.30

Audierea lui Androula Vassiliou, desemnat din partea Comisiei pentru problemele 
legate de sănătatea publică, siguranța alimentară și sănătatea și bunăstarea animalelor, 
în prezența unei delegații de la AGRI, IMCO și EMPL
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PARLAMENTUL EUROPEAN
COMISIA PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ

REUNIUNE A COORDONATORILOR

26 martie 2008, 9.00 - 9.45

PHS 3C50

REZULTATE

Prezenți

Dl Ouzký, președinte
Dl Bowis, Coordonator al grupului EPP-ED 
Dl Sacconi, Coordonator al grupului PES 
Dl Davies, Coordonator al grupului ALDE 
Dna Hassi, Coordonator al grupului Ecologiștilor/EFA 
Dl Adamou, Coordonator al grupului GUE/NGL 
Dl Aylward, Coordonator al grupului UEN 
Dl Blokland, Coordonator al grupului IND/DEM 

Absenți motivat

Dna Belohorská, membru neafiliat

A.
REUNIUNE A RAPORTORILOR șI A INIțIATORILOR
DECIZIE PRIVIND PROCEDURILE

RAPOARTE

- Rapoarte parlamentare noi

A.1. Adaptarea la procedura regulamentară, însoțită de analiză – protecția speciilor 
de faună și floră sălbatice prin reglementarea comercializării acestora
ENVI/6/59963
2008/0042(COD) COM(2008)0104 – C6-0087/2008
JURI A

Decizie: Președintele a fost ales raportor

A.2. Adaptarea la procedura regulamentară, însoțită de analiză – protejarea 
păsărilor sălbatice
ENVI/6/59965
2008/0038(COD) COM(2008)0105 – C6-0088/2008
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JURI A

Decizie:
Președintele a fost ales raportor

A.3. Variații la nivelul termenilor autorizațiilor de punere pe piață pentru produsele 
medicale
ENVI/6/60575
2008/0045(COD) COM(2008)0123 – C6-0137/2008

Avize: ITRE, IMCO, AGRI, JURI
Decizie: Raportorul va fi numit de grupul EPP-ED

A.4. Protocol privind Evaluarea strategică de mediul la Convenția ONU/CEE din 
1991 de la Espoo privind Studiul de impact asupra mediului într-un context 
transfrontalier
ENVI/6/60661
2008/0052(CNS) COM(2008)0132

Decizie: Raportorul va fi numit de grupul EPP-ED

AVIZE

Decizii privind procedura

Avize noi

A.5. Poluarea navală și pedepse pentru încălcare
ENVI/6/60659
2008/0055(COD) COM(2008)0134 – C6-0142/2008

F: TRAN
Decizie: Inițiatorul va fi numit de grupul ALDE

A.6. Noul rol și responsabilitățile Parlamentului în punerea în aplicare a Tratatului 
de la Lisabona
ENVI/6/60387
2008/2063(INI)

F: AFCO
Decizie: Inițiatorul va fi numit de grupul PSE

*
*      *

Documente primite pentru informarea în calitate de comisie coordonatoare
[Niciunul]

B. DECIZII PRIVIND RAPOARTE / AVIZE / HOTĂRÂRI SUPLIMENTARE
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[Niciuna]

*
*     *

C. DECIZII PRIVIND ALTE PROBLEME

C.0. Actualizare a înțelegerilor pentru audierea dnei VASSILIOU
Decizie
Pe baza unei propuneri a președintelui, coordonatorii au fost de acord cu următoarele 
înțelegeri:
Grupurile politice sunt invitate să prezinte numele vorbitorilor din partea lor până 
vineri, 28 martie, la amiază.  
Ședința de evaluare (care va avea loc la 2 aprilie 2008 de la ora 9 la ora 10 a.m.) va fi 
ținută de către coordonatorii ENVI în prezența unui observator din partea fiecărei 
comisii dintre cele care au fost autorizate să trimită o delegație la audiere (AGRI, 
EMPL, IMCO), punându-se astfel bazele unei abordări la fel de constructive de către 
alte comisii la evaluările viitoare.

C.1. Exercițiul  APS 2009 – actualizare 

Decizie
Coordonatorii au luat notă de datele propuse pentru prezentările comisarilor 
independenți

 Dl Verheugen: 3 aprilie 2008, ora 15.00
 Dna Vassiliou: Întrebări cu relevanță pentru exercițiul APS pot fi puse în timpul 

audierii din 1 aprilie, ora 14
 Dl Dimas: Data avută în vedere inițial, 24 iunie 2008, după-amiaza, pare să fie 

prea târzie în acest proces; prin urmare, se va examina împreună cu cabinetul 
comisarilor dacă ar putea fi ținută o ședință extraordinară în apropierea sesiunii 
plenare din aprilie sau din mai de la Strasbourg 

Grupurilor politice li s-a amintit de invitația coordonatorilor de a analiza documentul 
APS și de
(a) a identifica și a prezenta în scris posibile probleme pentru schimbul de avize cu cei 
trei comisari și scrisorile care trebuie să fie trimise Conferinței președinților de comisii 
care ar urma să analizeze toate contribuțiile comisiilor la data de 8 iulie 2008;
(b) a formula, așa cum se cuvine, alte solicitări generale sau specifice în ceea ce privește 
activitatea Comisiei în 2008 și 2009.

C.2. Noi reguli privind rapoartele INI - posibil „raport de punere în aplicare”
Coordonatorii au fost informați despre decizia Conferinței președinților din 14 februarie 
2008 privind rapoartele non-legislative prin care, în plus față de numărul maxim de 6 
rapoarte non-legislative normale, comisiile ar putea să realizeze acum o „punere în 
aplicare [non-legislativă] a rapoartelor privind transpunerea legislației UE în legislație 
națională și introducerea și punerea în aplicare a acesteia în statele membre”.

Decizie
Grupurile politice sunt invitate să facă propuneri de subiecte posibile pentru un 
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raport de punere în aplicare. O decizie privind subiectul care va fi ales ar trebui să 
fie luată la următoarea ședință a coordonatorilor, în sensul propunerilor primite.

C.3. Întâlnirea celor 7 membri în Consiliul de conducere al EFSA – formularea poziției 
Parlamentului

Baza legală: Articolul 25(1) și (2) din regulamentul de înființare a EFSA, Regulamentul
178/2002.

Articolul 25
Consiliul de conducere
1. Consiliul de administrație va fi alcătuit din 14 membri numiți de Consiliu după 
consultarea cu Parlamentul European dintr-o listă alcătuită de Comisie, incluzând un 
număr semnificativ mai mare candidați decât numărul membrilor care urmează să fie 
aleși plus un reprezentant al Comisiei. Patru dintre membri ar trebui să aibă experiență
în organizații care reprezintă consumatorii și alte interese din domeniul alimentației.

Lista alcătuită de Comisie, împreună cu documentația relevantă, va fi înaintată 
Parlamentului European. Cât mai repede posibil și în cel mult trei luni de la o astfel de 
comunicare, Parlamentul European poate să-și pună propriile puncte de vedere la 
dispoziția Consiliului, care va alege ulterior Consiliul de conducere.

Membrii Consiliului de conducere trebuie să fie aleși astfel încât să fie asigurate cele 
mai înalte standarde de competență, un nivel ridicat de experiență relevantă și, în 
concordanță cu aceasta, o cât mai extinsă distribuție geografică în interiorul Uniunii.

2. Durata mandatului membrilor trebuie să fie de patru ani și mandatul poate fi 
reînnoit o singură dată. Totuși, pentru primul mandat, această perioadă trebuie să fie 
de șase ani pentru jumătate dintre membri.
[...]

Decizie
Coordonatorii au decis că cei 12 candidați (notă: Există 7 posturi vacante care trebuie 
ocupate.) urmau să fie evaluați într-o reuniune separată de evaluare (care va avea loc în 
timpul sesiunii în plen din aprilie din Strasbourg, fără interpretare) a coordonatorilor 
sau a reprezentanților acestora și în prezența dlui Liotard, persoană de contact a ENVI
pentru relațiile cu EFSA.
Secretariatul îi va informa pe coordonatori în privința datei, a orei și a locului propuse 
pentru reuniunea de evaluare.
După această evaluare, președintele comisiei urmează să-l informeze pe Președintele 
Parlamentului European despre concluziile acestei evaluări, astfel încât să permită
Parlamentului European „să-și pună propriile puncte de vedere la dispoziția 
Consiliului”. Scrisoarea de evaluare trebuie să conțină, de asemenea, recomandarea 
comisiei în privința posibilei publicări a CV-urilor candidaților [Notă: Conferința 
Președinților este autoritatea responsabilă cu problemele legate de relațiile cu alte 
instituții, a se vedea articolul alineatul (3).]
Președintele Parlamentului European urmează să informeze Consiliul despre poziția 
Parlamentului înainte de 14 iunie 2008 (scrisoarea Comisiei a fost primită oficial de 
Parlament la 14 martie 2008).
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C.4. Comitologie – procedură care trebuie aplicată unei măsuri preliminarii nerezolvate 
privind testarea metodelor (regulamentul preliminar al Comisiei care prezintă 
metodele de testare conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului de înregistrare, evaluare, autorizare și restricție a 
substanțelor chimice (REACH))  

Decizie

Coordonatorii

 au menționat faptul că intervalul de trei luni destinat analizei parlamentare a 
început la 27 februarie 2008 și se va încheia, prin urmare, la 27 mai 2008 

 au hotărât pregătirea de către comisie a unei obiecții la măsura preliminară 
(articolul 81 alineatul (2) prima teză); 

 l-au numit pe dl Sacconi raportor în acest scop (articolul 81 alineatul (2) a doua 
teză) și au căzut de acord ca ceilalți coordonatori să rămână în legătură strânsă
cu procesul în discuție (negocieri cu Comisia, pregătirea etapelor următoare, 
inclusiv a hotărârii preliminarii)

C.5. Bugetul de expertiză: organizarea de workshop-uri privind pachetul referitor la 
schimbările climatice 

Acțiune propusă
Coordonatorii au căzut de acord asupra folosirii bugetului de expertiză a comisiei 
pentru organizarea de ateliere de lucru privind următoarele dosare legislative încă 
nerezolvate:

 Directiva privind regimul comercial referitor la emisii (raportor : dna Doyle)
 Decizia de împărțire a eforturilor (raportor: dna Hassi)
 Directiva privind captarea și depozitarea carbonului (raportor: dl Davies)

Precizările detaliate vor fi realizate de raportori în strânsă cooperare cu raportorii din 
umbră.

C.6. Propunere pentru comisiile de dezvoltare: autorizarea unui studiu referitor la politica 
internațională privind pădurile

Documentele pentru ședință au inclus un proiect preliminar al unui studiu privind 
despădurirea, propus inițial de Grupul EFA/Verzii din DEVE și susținut de Anders Wijkman.

Acțiune propusă
Coordonatorii au căzut de acord să întocmească un studiu privind despădurirea, în 
conformitate cu adaptările precizărilor preliminarii realizate de grupările politice prin 
e-mail (termen-limită: 28 martie, la amiază).
Coordonatorii au căzut, de asemenea, de acord asupra împărțirii costurilor pentru 
studiul în cauză între bugetele de expertiză ale celor trei comisii virtual interesate 
(ENVI, DEVE, CLIM). 

C.7. Numirea persoanei de contact TLD a ENVI
Acțiune propusă
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Coordonatorii au numit-o pe dna McAvan ca persoană de contact pentru TLD, fără ca 
aceasta să aducă atingere puterilor conferite președintelui în cadrul comisiei, care va 
continua să fie celălalt reprezentant al comisiei

C.8. Parlamentul german – eveniment pe 3 aprilie în Bruxelles
Secretariatul a fost informat că „Consiliul consultativ parlamentar privind dezvoltarea 
durabilă” („Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung”), un corp al Parlamentului 
german (1), urmează să țină o ședință în Bruxelles pe 3 aprilie, ora 14:00 - 15:15, în sala ASP 
3H1.    
 Membrii TRAN, ENVI și CLIM sunt invitați să participe la ședința respectivă.

Acțiune propusă
Coordonatorii au căzut de acord să încurajeze membrii grupărilor lor să participe la 
acest eveniment. Secretariatul va transmite, de asemenea, această informație prin e-
mail.

C.9. Întâlnire neoficială a miniștrilor UE ai Mediului și ai Sănătății în Slovenia

Decizie

În conformitate cu acțiunile de până acum, coordonatorii au căzut de acord asupra faptului că 
costurile presupuse de participarea, în numele președintelui, a dlui Blokland la întâlnirea
neoficială a miniștrilor Mediului în Slovenia pe 11-12 aprilie 2008 să fie acoperite de cota anuală 
pentru vizitele de delegație a ENVI.

Pe de altă parte, președintele se va strădui să asiste la întâlnirea neoficială a miniștrilor Sănătății 
din 17-18 aprilie 2008. 

C.10. Numirea reprezentanților Parlamentului European în consiliul de conducere al ECDC

Decizie

Coordonatorii
 l-au audiat pe John Bowis vorbind în calitate de persoană de contact a comisiei 

pentru relațiile cu ECDC, care le-a amintit coordonatorilor de necesitatea 
numirii reprezentanților Parlamentului European în consiliul de conducere al 
ECDC până în septembrie 2008

 au menționat că una dintre opțiuni a fost prelungirea mandatului 
reprezentanților actuali ai PE

 au căzut de acord să rediscute problema în cadrul următoarei reuniuni, în baza 
propunerilor concrete care vor fi prezentate de persoana de contact

*

*      *
D. DOCUMENTE PENTRU INFORMARE

D.1. Informații privind rezultatul procedurilor în formă scrisă

D.1.1 Studiul de impact privind deșeurile
                                               
1 A se vedea www.bundestag.de/htdocs_e/parliament/bodies/sustainability/index.html
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Coordonatorii au fost informați la 13 martie 2008, printr-o procedură în formă scrisă, că a 
fost întocmită de către dna Jackson o cerere de efectuare a unui studiu de impact privind
anumite amendamente ale Directivei cadru privind deșeurile, care cuprind sarcini legate de 
reciclarea și refolosirea deșeurilor (punctul central fiind amendamentul 18 al raportorului). 
Din moment ce orice studiu în această privință ar trebui, în cel mai bun caz, să fie efectuat 
înaintea votului din cadrul comisiei și, în orice caz, înaintea votului din ședința plenară, 
presiunea impusă de intervalul temporal redus a condus la inițierea unei „proceduri în formă 
scrisă”. Termenul-limită stabilit inițial a fost 18 martie 2008.   
Următoarele grupări au răspuns pozitiv: EPP-ED, PES, Ecologiștii/EFA (cu sugestii 
suplimentare), GUE/NGL, IND/DEM [listă care urmează să fie actualizată la  26 martie 
2008]. Precizările referitoare la studiul în discuție vor fi finalizate după primirea feedback-
ului din partea tuturor grupărilor.

D.1.2 Numirea dnei Frassoni ca „expert în comitologie” al ENVI
Coordonatorii au fost informați printr-o procedură în formă scrisă că, în urma unei 
propuneri a dnei Hassi, dna Frassoni MPE ar fi încântată să devină „expertul în 
comitologie” al ENVI (vezi punctul C.6. al ședinței coordonatorilor din 27 februarie 2008, 
decizia de principiu). Toate grupările au întâmpinat pozitiv angajamentul dnei Frassoni și au 
confirmat numirea acesteia în funcția respectivă.

D. 2 Documentele pentru ședință au cuprins următoarele documente de informare:

1. Scrisoare din partea președintelui Barroso și a vice-președintelui Wallström privind 
urmarea de către comisie a hotărârii PE din 12 decembrie 2007 privind CLWP 2008

2. Scrisoare din 6 martie din partea directorului executiv EFSA, Geslain-Lanéelle, către dl
Ouzký privind circulația informațiilor între Comisia pentru mediul înconjurător și 
EFSA

3. Scrisoare din partea președintelui EEA al consiliului de conducere Liljelund privind 
numirea unui nou director executiv 

4. Scrisoare din partea directorului executiv McGlade 

5. Scrisoare din 30 ianuarie din partea membrului comisiei Potocnik către domnul Ouzký 
privind biomonitorizarea umană

6. Notă din partea STOA referitoare la Rețeaua de prevederi privind energia (EFONET)

7. Scrisoare din partea directorului executiv EMEA Lönngren

8. Scrisoare din partea Adunării naționale franceze și a Senatului francez privind 
reuniunile interparlamentare cu privire la dezvoltarea durabilă

9. Declarație a dlui Binev MPE în ședința plenară din 10 martie 2008 privind Suhodol 
(locul de depozitare a deșeurilor, Bulgaria)

10. Scrisoare din partea dnei McCarthy privind audierea membrului comisiei Vassiliou
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