
AD\726751LV.doc PE405.806v02-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

2008/2063(INI)

3.6.2008

ATZINUMS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Konstitucionālo jautājumu komitejai

par Parlamenta jauno lomu un pienākumiem, īstenojot Lisabonas līgumu
(2008/2063(INI))

Atzinumu sagatavoja (*): David Martin

(*) Komiteju iesaistīšanas procedūra – Reglamenta 47. pants.



PE405.806v02-00 2/5 AD\726751LV.doc

LV

PA_NonLeg



AD\726751LV.doc 3/5 PE405.806v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Konstitucionālo jautājumu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē to, ka Lisabonas līgumā vides jautājumiem ir piešķirta tik būtiska vieta visās 
Eiropas Savienības politikās, tostarp to, ka ir skaidri noteikta nepieciešamība veicināt 
pasākumus starptautiskā līmenī, lai risinātu vides problēmas, un jo īpaši cīnīties pret 
klimata pārmaiņām un globālo sasilšanu;

2. uzsver Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības nozīmi, turpinot uzņemties vadošo lomu 
visu to politiku īstenošanā, kuras ir saistītas ar klimata pārmaiņu novēršanu;

3. tādēļ uzsver, ka Eiropas Parlamentam vispirms ir pēc iespējas drīzāk jāieņem nostāja 
attiecībā uz Komisijas šogad ierosināto klimata pārmaiņu dokumentu paketi;

4. ar gandarījumu atzīmē, ka ir ievērojami stiprinātas Eiropas Savienības pilnvaras 
sabiedrības veselības jomā, līgumā minot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pāri 
robežām, sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus saistībā ar tabakas un alkohola 
pārmērīgu lietošanu, nopietno pārrobežu veselības draudu pārraudzību, agrīnu brīdināšanu 
un apkarošanu (izņemot likumu un regulu saskaņošanu), kā arī pasākumus, kas saistīti ar 
zālēm un medicīnas ierīcēm; atzinīgi vērtē konkrētas atsauces uz iniciatīvām, kuru mērķis 
ir noteikt pamatnostādnes un rādītājus, organizējot paraugprakses apmaiņu un sagatavojot 
vajadzīgos elementus periodiskai pārraudzībai un novērtēšanai, par ko Eiropas Parlaments 
ir pilnībā jāinformē. atzinīgi vērtē to, ka atbilstoši jaunajam līgumam sabiedrības veselības 
politiku ir iespējams īstenot acīmredzami efektīvāk;

5. norāda, ka, ņemot vērā pastiprināto uzmanību, ko pievērš veselības aprūpes pakalpojumu 
jomai, pārrobežu slimībām un klimata pārmaiņām, šādi jautājumi pēc iespējas ir jāņem 
vērā saistībā ar visiem Eiropas Savienības politikas aspektiem, jo īpaši starptautiskajiem 
tirdzniecības nolīgumiem;

6. atzinīgi vērtē to, ka līgumā ir jauna sadaļa par enerģētiku (XXI sadaļa), kuras mērķi ietver 
energoefektivitātes veicināšanu un atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu, ņemot vērā 
nepieciešamību aizsargāt un uzlabot vidi;

7. atzinīgi vērtē arī Eiropas Savienības pilnvaru stiprināšanu civilās aizsardzības jomā, 
nodrošinot ad hoc atbalstu un palīdzību katastrofu seku likvidēšanai trešajās valstīs kā 
daļu no Eiropas Savienības humānās palīdzības politikas, kā arī atbalstot un papildinot 
dalībvalstu veiktos pasākumus un piemērojot solidaritātes klauzulu dabas katastrofu vai 
cilvēka radītu katastrofu gadījumā;

8. uzsver, ka Eiropas Savienības pilnvaru precizēšana politikas jomā saistībā ar vidi, 
sabiedrības veselību un patērētāju aizsardzību sniedz acīmredzamu labumu Eiropas 
iedzīvotājiem, jo tā vēl vairāk veicina ilgtspējīgu attīstību Eiropas Savienībā, veselības 
politiku un vides aizsardzību;
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9. ņemot vērā tās īstenotās politikas arvien pieaugošos starptautisko raksturu, Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina Parlamentu un Komisiju 
veicināt tiešas attiecības, kas ietver regulāras apspriedes starp Augsto pārstāvi kopējās 
ārpolitikas un drošības politikas jomā un Komiteju;

10. uzskata, ka Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja izmanto 
efektīvu sistēmu, kas ļauj garantēt to, ka Parlaments īsteno un pilnībā izmanto savu lomu 
saskaņā ar kontroles noteikumiem komitoloģijas jomā, un uzsver, ka Komiteja saskaras ar 
grūtībām, mēģinot nodrošināt līdzsvaru starp noslogojumu saistībā ar tās pastāvīgi 
veiktajiem likumdošanas darba pienākumiem un šiem jaunajiem kontroles uzdevumiem;

11. atzinīgi vērtē dalībvalstu parlamentu lomas stiprināšanu likumdošanas procesā, ņemot 
vērā, ka tiem ir jauns pienākums kontrolēt visus likumdošanas priekšlikumus, izņemot tos 
gadījumus, kad subsidiaritātes principu nepiemēro; atzīmē, ka vēl ir par agru spriest par 
to, kā šie jaunie kontroles noteikumi ietekmēs Komitejas un Parlamenta faktisko darbu.
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