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Изменение 1
Bogusław Sonik

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. Приветства факта, че 
Европейският съюз ще може да 
работи успешно за постигане на 
целите на опазването на околната 
среда, тъй като благодарение на 
Договора от Лисабон ще бъде 
възможно да се въведат нови пазарни 
инструменти, необходими във връзка 
с политиката в областта на 
околната среда, като например: 
екологични данъци, разширяване на 
схемата за търговия с емисии, 
екологични такси и субсидии.

Or. pl

Изменение 2
Bogusław Sonik

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Приветства факта, че в Договора от 
Лисабон се отделя толкова важно място 
на темата за околната среда във всички 
политики на ЕС, в това число 
красноречивото позоваване на борбата 
срещу изменението на климата на 
международно равнище.

1. Приветства факта, че в Договора от 
Лисабон се отделя толкова важно място 
на темата за околната среда във всички 
политики на ЕС, в това число изричното
позоваване на насърчителни мерки на 
международно равнище, насочени към 
разрешаването на проблеми, свързани 
с околната среда и по-специално, 
борбата срещу изменението на климата 
и глобалното затопляне.

Or. en
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Изменение 3
Bogusław Sonik

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. Следователно подчертава, че е въпрос 
на приоритети за комисията по околна 
среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и на 
Европейския парламент да приемат
възможно най-скоро своята позиция 
относно предложения пакет относно 
изменението на климата, предложен от 
Комисията по-рано тази година.

3. Следователно подчертава, че е въпрос 
на приоритети за Европейския 
парламент да приеме възможно най-
скоро своята позиция относно 
предложения пакет относно 
изменението на климата, предложен от 
Комисията по-рано тази година.

Or. en

Изменение 4
Bogusław Sonik

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. Отбелязва със задоволство, че 
влиянието на ЕС в областта на 
общественото здраве значително е 
нараснало по отношение на здравните 
услуги в трансграничните зони, 
мерките, предприети за защитата на 
общественото здраве във връзка с 
тютюнопушенето и злоупотребата с 
алкохолни напитки, като си изключи 
хармонизирането на законите и 
разпоредбите, както и на мерките, 
свързани с медицинските изделия и 
апаратурата за медицинска употреба. 
Приветства факта, че политиките в 
областта на общественото здраве могат 
ясно и по-ефективно да бъдат 

4. Отбелязва със задоволство, че 
влиянието на ЕС в областта на 
общественото здраве значително е 
нараснало по отношение на здравните 
услуги в трансграничните зони, 
мерките, предприети за защитата на 
общественото здраве във връзка с 
тютюнопушенето и злоупотребата с 
алкохолни напитки, наблюдението на, 
ранното предупреждение и борбата 
срещу сериозни трансгранични 
заплахи за здравето, като се изключи 
хармонизирането на законите и 
разпоредбите, както и на мерките, 
свързани с медицинските изделия и 
апаратурата за медицинска употреба. 
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провеждани според новия Договор. Приветства специалните 
позовавания на инициативи, насочени 
към установяването на насоки и 
показатели и към организирането на 
обмен на най-добри практики и 
подготовката на необходимите 
елементи за периодично наблюдение и 
оценяване, за които на Европейския 
парламент се предоставя 
изчерпателна информация. 
Приветства факта, че политиките в 
областта на общественото здраве могат 
ясно и по-ефективно да бъдат 
провеждани според новия Договор.

Or. en

Изменение 5
Urszula Krupa

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. Отбелязва със задоволство, че 
влиянието на ЕС  в областта на 
общественото здраве значително е 
нараснало по отношение на здравните 
услуги в трансграничните зони, 
мерките, предприети за защитата на 
общественото здраве във връзка с 
тютюнопушенето и злоупотребата с 
алкохолни напитки, като си изключи 
хармонизирането на законите и 
разпоредбите, както и на мерките, 
свързани с медицинските изделия и 
апаратурата за медицинска употреба. 
Приветства факта, че политиките в 
областта на общественото здраве 
могат ясно и по-ефективно да бъдат 
провеждани според новия Договор.

4. Отбелязва, че влиянието на ЕС  в 
областта на общественото здраве 
значително е нараснало по отношение 
на здравните услуги в трансграничните 
зони, мерките, предприети за защитата 
на общественото здраве във връзка с 
тютюнопушенето и злоупотребата с 
алкохолни напитки, както и на мерките, 
свързани с медицинските изделия и 
апаратурата за медицинска употреба. 

Or. pl
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Изменение 6
Urszula Krupa

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. Изтъква, че подобни проблеми следва 
, когато това е възможно, да бъдат 
разглеждани във всички аспекти на
политиките на ЕС, по-специално 
международните търговски 
споразумения, с оглед нарасналото 
внимание в областта на здравните 
услуги, трансграничните заболявания и 
изменението на климата.

5. Изтъква, че подобни проблеми 
следва, когато това е възможно, да 
бъдат отчитани в политиките на ЕС, с 
оглед нарасналото внимание в областта 
на здравните услуги, трансграничните 
заболявания и все по-голямата заплаха 
от пандемия от трети държави и 
употребата на наркотици.

Or. pl

Изменение 7
Edite Estrela

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. Приветства факта, че Договорът 
добавя нов дял относно енергетиката 
(Дял ХХ), чиито цели включват 
повишаването на енергийната 
ефективност и използването на 
възобновяеми източници на енергия, 
във връзка с необходимостта от 
опазване и подобряване на 
състоянието на околната среда. 

Or. pt
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Изменение 8
Edite Estrela

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. Подчертава, че изясняването на 
правомощията на ЕС във връзка с 
политиката в областта на околната 
среда, общественото здраве и 
защитата на потребителите ще 
донесе видими ползи за европейските 
граждани, тъй като това ще 
допринесе за насърчаването на 
устойчивото развитие в Съюза, 
политиката в областта на здравето 
и опазването на околната среда.

Or. pt

Изменение 9
Urszula Krupa

Проектостановище
Параграф 8 а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. Изразява съжаление във връзка с 
липсата на достатъчно напредък от 
страна на Европейския съюз в 
областта на общественото здраве, 
трафика с органи и повишаването на 
достъпа до здравни услуги, по-
специално до високоспециализирани 
онкологични услуги за жени.

Or. pl
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