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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-Ambjent ingħata pożizzjoni daqshekk prominenti fil-politiki 
kollha ta' l-UE fit-Trattat ta' Liżbona, inkluża referenza espliċita għall-promozzjoni ta' 
miżuri fil-livell internazzjonali sabiex jiġu ttrattati problemi ambjentali, u b'mod 
partikulari l-ġlieda kontra l-bidla fil-klima u t-tisħin globali.

2. Jenfasizza l-importanza li l-Parlament Ewropew u l-Unjoni Ewropea jkomplu jieħdu rwol 
ewlieni fil-politiki kollha relatati mal-ġlieda kontra l-bidla fil-klima.

3. Jenfasizza għalhekk li hija prijoritá għall-Parlament Ewropew li jadotta l-pożizzjoni 
tiegħu rigward il-pakkett ta' miżuri dwar il-bidla fil-klima, imressaq mill-Kummissjoni 
aktar kmieni din is-sena, malajr kemm jista' jkun.

4. Jinnota b'sodisfazzjon li s-setgħa ta' l-Unjoni Ewropea ssaħħet konsiderevolment fil-
qasam tas-saħħa pubblika permezz ta' referenzi għas-servizzi tas-saħħa f'zoni 
transkonfinali, ta' miżuri relatati mal-protezzjoni tas-saħħa pubblika rigward it-tabakk u l-
abbuż ta' l-alkoħol, u dwar il-monitoraġġ ta', it-twissija bikrija dwar, u l-ġlieda kontra 
theddidiet transkonfinali serji għas-saħħa, bl-esklużjoni ta' l-armonizzazzjoni tal-liġijiet u 
tar-regolamenti, kif ukoll ta' miżuri relatati ma' prodotti mediċinali u apparat għall-użu 
mediku. Jilqa' b'sodisfazzjon referenzi speċifiċi għal inizjattivi bl-għan li jistabbilixxu linji 
gwida u indikaturi, li jorganizzaw skambji ta' l-aħjar prattiki u li jippreparaw l-elementi 
meħtieġa għall-monitoraġġ u evalwazzjoni perjodiċi, li dwarhom il-Parlament irid 
jinżamm infurmat bis-sħiħ. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-politiki dwar is-saħħa pubblika 
jistgħu jkunu segwiti b'mod aktar effettiv skond it-Trattat il-ġdid.

5. Jirrimarka li minħabba li żdiedet l-attenzjoni fil-qasam tas-servizzi tas-saħħa, il-mard 
transkonfinali u l-bidla fil-klima, dawn il-kwistjonijiet għandhom, fejn hu possibbli, ikunu 
kkunsidrati fl-aspetti kollha tal-politika ta' l-UE, speċjalment fil-ftehimiet ta' kummerċ 
internazzjonali.

6. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li t-Trattat iżid titolu ġdid dwar l-enerġija (Titolu XXI), li l-
objettiv tiegħu jinkludi l-promozzjoni ta' l-effiċjenza fl-enerġija u l-użu ta' sorsi ta' 
enerġija rinnovabbli, fil-kuntest tal-bżonn li jitħares u jittejjeb l-ambjent.

7. Jilqa' b'sodisfazzjon ukoll it-tisħiħ tas-setgħa ta' l-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-
protezzjoni ċivili, fl-għoti ta' għajnuna ad hoc u f'każ ta' diżastri f'pajjiżi terzi bħala parti 
mill-politika ta' għajnuna umanitarja ta' l-UE kif ukoll meta jkunu appoġġjati u 
kkumplimentati l-azzjonijiet ta' l-Istati Membri u meta tkun applikata l-klawsola ta' 
solidarjetá fil-każ ta' diżastru naturali jew diżastru kkawżat mill-bniedem.

8. Jenfasizza l-fatt li l-kjarifika tas-setgħat ta' l-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-politika li 
għandu x'jaqsam ma' l-ambjent, is-saħħa pubblika u l-ħarsien tal-konsumatur jinvolvi 
benefiċċji viżibbli għaċ-ċittadini ta' l-Ewropa, ladarba din issaħħaħ il-promozzjoni ta' l-
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iżvilupp sostenibbli fl-Unjoni, il-politiki dwar is-saħħa u l-ħarsien ta' l-ambjent;

9. Fid-dawl tal-fatt li n-natura dejjem aktar internazzjonali tal-mandat ta' politika tiegħu, il-
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel jistieden lill-Parlament 
u lill-Kummissjoni biex jiffaċilitaw relazzjoni diretta li tikkonsisti f'konsultazzjoni 
regolari bejn ir-Rappreżentant Għoli għall-Politika Barranija u ta' Sigurtà Komuni u l-
Kumitat.

10. Iqis li l-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel għandu sistema 
effiċjenti sabiex jiggarantixxi li l-Parlament iwettaq l-irwol tiegħu u jagħmel użu sħiħ 
minnu skond id-dispożizzjonijiet ġodda ta' skrutinju fil-qasam tal-komitoloġija, u 
jenfasizza l-isfida li l-Kumitat irid jegħleb biex jibbilanċja l-ammont ta' xogħol tal-
programm ta' ħidma leġiżlattiva regolari tiegħu ma' dawn il-kompiti ġodda ta' skrutinju.

11. Jilqa' b'sodisfazzjon it-tisħiħ ta' l-irwol tal-parlamenti nazzjonali fil-proċess leġiżlattiv 
permezz ta' l-obbliġu l-ġdid ta' skrutinju fuq il-proposti leġiżlattivi kollha, ħlief fejn il-
prinċipju ta' sussidjarjetá ma japplikax. Jinnota li għadu kmieni wisq biex wieħed jgħid kif 
din id-dispożizzjoni ġdida ta' skrutinju se taffettwa l-ħidma tal-Kumitat u tal-Parlament 
fil-prattika.

Adlib Express Watermark



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

MT

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data ta' l-adozzjoni 3.6.2008

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

49
2
3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena 
Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin 
Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril 
Doyle, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise 
Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, 
Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter 
Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, 
Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, 
Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl 
Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław 
Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Anja 
Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni 
finali

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Genowefa 
Grabowska, Rebecca Harms, Jutta Haug, Henrik Lax, Johannes 
Lebech, Alojz Peterle

Adlib Express Watermark


	726751mt.doc

