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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrano poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:
1. pozdravlja dejstvo, da ima okolje z lizbonsko pogodbo tako pomembno vlogo v vseh 

politikah EU, saj pogodba med drugim izrecno omenja spodbujanje ukrepov na 
mednarodni ravni za reševanje okoljskih problemov, še zlasti boja proti podnebnim 
spremembam in segrevanju ozračja;

2. poudarja, da je pomembno, da imata Evropski parlament in Evropska unija še naprej 
vodilno vlogo v vseh politikah v zvezi z bojem proti podnebnim spremembam;

3. zato poudarja, da mora Evropski parlament kot prednostno nalogo čim prej sprejeti 
stališče o predlaganem paketu o podnebnih spremembah, ki ga je predložila Komisija v 
začetku tega leta;

4. z zadovoljstvom ugotavlja, da ima Evropska unija bistveno večja pooblastila na področju 
javnega zdravja, saj pogodba navaja zdravstvene storitve na obmejnih območjih, ukrepe 
za varovanje javnega zdravja v zvezi s tobakom in zlorabo alkohola ter nadzorom resne 
čezmejne ogroženosti zdravja, zgodnjim obveščanjem o taki ogroženosti in bojem proti 
njej, pri čemer je izključeno kakršno koli usklajevanje zakonov in drugih predpisov držav 
članic, pa tudi ukrepe, povezane z zdravili in medicinskimi pripomočki; pozdravlja 
posebno omembo pobud za oblikovanje smernic in kazalnikov, organizacijo izmenjave 
najboljših primerov iz prakse ter pripravo potrebnih elementov za redno spremljanje in 
ocenjevanje, o čemer bo Evropski parlament v celoti obveščen; pozdravlja dejstvo, da je v 
skladu z novo pogodbo mogoče veliko učinkoviteje izvajati javnozdravstvene politike;

5. poudarja, da bi bilo treba za večji poudarek na področju zdravstvenih storitev, čezmejnih 
bolezni in podnebnih sprememb ta vprašanja, kadar je to mogoče, upoštevati pri vseh 
vidikih politike EU, zlasti pri mednarodnih trgovinskih sporazumih;

6. pozdravlja dejstvo, da pogodba vsebuje novo poglavje o energiji (naslov XXI), katerega 
cilji so med drugim spodbujanje energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov 
energije z namenom varstva in izboljšanja okolja;

7. pozdravlja tudi krepitev pooblastil Evropske unije na področju civilne zaščite z
zagotavljanjem takojšnje pomoči in podpore ob nesrečah v tretjih državah kot delom 
humanitarne politike EU, s podpiranjem in dopolnjevanjem dejavnosti držav članic ter z 
uporabo solidarnostne klavzule v primeru naravnih nesreč ali nesreč, ki jih je povzročil 
človek;

8. poudarja, da bo razjasnitev pristojnosti Unije na političnem področju okolja, javnega 
zdravja in varstva potrošnikov prinesla očitne prednosti državljanom Evrope, ker bo 
okrepila pospeševanje trajnostnega razvoja Unije, zdravstveno politiko in varstvo okolja;

9. glede na vse bolj mednarodno razsežnost svoje politike Odbor za okolje, javno zdravje in 
varnost hrane poziva Parlament in Komisijo, naj spodbudita neposredno povezavo v obliki 
rednega posvetovanja med visokim predstavnikom za skupno zunanjo in varnostno 
politiko ter odborom;



PE405.806v02-00 4/5 AD\726751SL.doc

SL

10. meni, da ima Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane oblikovan učinkovit sistem, 
ki Parlamentu omogoča, da dejansko in v celoti opravlja svojo vlogo v skladu z novimi 
določbami o pregledu na področju komitologije, in opozarja na izziv, s katerim se odbor 
srečuje pri usklajevanju delovne obremenitve svojega rednega zakonodajnega delovnega 
programa s temi novimi nalogami pregleda;

11. pozdravlja krepitev vloge nacionalnih parlamentov v zakonodajnem postopku z novo 
obveznostjo glede pregleda vseh zakonodajnih predlogov, razen tistih, za katere ne velja 
načelo subsidiarnosti; ugotavlja, da je prezgodaj za ugotavljanje, kako bo ta nova določba 
o pregledu vplivala na delo odbora in Parlamenta v praksi.



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

SL

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja 3.6.2008

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

49
2
3

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

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

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

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


	726751sl.doc

