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Grozījums Nr.  4 

Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

ES nostāja un apĦemšanās, gatavojoties Apvienoto Nāciju Organizācijas augsta līmeĦa 

sanāksmei par neinfekcijas slimību novēršanu un kontroli 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

I apsvērums 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

I. tā kā alkohola lietošana, nekvalitatīvs 

uzturs un fizisko aktivitāšu nepietiekamība 

var ievērojami palielināt risku saslimt ar 

konkrētām sirds un asinsvadu slimību, vēža 

un cukurslimības formām; 

I. tā kā alkohola lietošana, nelīdzsvarots 

uzturs, vides piesārĦojums un fizisko 

aktivitāšu nepietiekamība var ievērojami 

palielināt risku saslimt ar konkrētām sirds 

un asinsvadu slimību, vēža un 

cukurslimības formām; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  5 

Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

ES nostāja un apĦemšanās, gatavojoties Apvienoto Nāciju Organizācijas augsta līmeĦa 

sanāksmei par neinfekcijas slimību novēršanu un kontroli 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts – otrais ievilkums 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

– īstenot rentablus un izmaksas ietaupošus 

intervences pasākumus, tostarp paātrināti 

īstenot PVO Pamatkonvenciju par tabakas 

kontroli, uzlabot piekĜuvi veselīgam 

uzturam un veicinot to, ietverot pasākumus 

ar mērėi samazināt sāls, cukura, piesātināto 

tauku un transtaukskābju patēriĦu, efektīvi 

cīnīties pret pārmērīgu alkohola lietošanu, 

uzlabot piekĜuvi fiziskām aktivitātēm un 

veicināt tās, kā arī samazināt visu 

iedzīvotāju pakĜaušanu vides 

piesārĦojumam; 

– īstenot rentablus un izmaksas ietaupošus 

intervences pasākumus, tostarp paātrināti 

īstenot PVO Pamatkonvenciju par tabakas 

kontroli, uzlabot piekĜuvi veselīgam 

uzturam un veicinot to, ietverot pasākumus 

ar mērėi samazināt sāls, cukura, piesātināto 

tauku un transtaukskābju patēriĦu, efektīvi 

cīnīties pret pārmērīgu alkohola lietošanu, 

uzlabot piekĜuvi fiziskām aktivitātēm un 

veicināt tās, kā arī samazināt visu 

iedzīvotāju pakĜaušanu vides 

piesārĦojumam, tostarp endokrīnās 

sistēmas noārdītājiem un citiem vides 

piesārĦotājiem; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  6 

Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

ES nostāja un apĦemšanās, gatavojoties Apvienoto Nāciju Organizācijas augsta līmeĦa 

sanāksmei par neinfekcijas slimību novēršanu un kontroli 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. iesaka dalībvalstīm līdz 2013. gadam 

izstrādāt NIS valsts plānus, jo īpaši 

attiecībā uz četrām izplatītākajām NIS, 

piešėirot līdzekĜus, kas būtu samērīgi ar 

NIS slogu, un izstrādāt vispārējus augsta 

līmeĦa koordinēšanas mehānismus rīcībai 

NIS jomā; 

17. aicina dalībvalstis līdz 2013. gadam 

izstrādāt NIS valsts plānus, jo īpaši 

attiecībā uz četrām izplatītākajām NIS, 

piešėirot līdzekĜus, kas būtu samērīgi ar 

NIS slogu, un izstrādāt vispārējus augsta 

līmeĦa koordinēšanas mehānismus rīcībai 

NIS jomā; 

Or. en 

 

 


