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Pakeitimas 1
Bogusław Sonik

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. džiaugiasi dėl fakto, kad Europos 
Sąjunga sugebės efektyviau veikti siekiant 
aplinkos apsaugos tikslų, o remiantis 
Lisabonos sutartimi bus galima 
pasinaudoti naujomis rinka paremtomis 
priemonėmis ir jomis reaguoti į aplinkos 
apsaugos politikos keliamus reikalavimus. 
Tai būtų ekologiniai mokesčiai, prekybos 
apyvartiniais taršos leidimais išplėtimas, 
ekologinės rinkliavos ir subsidijos. 

Or. pl

Pakeitimas 2
Bogusław Sonik

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. džiaugiasi dėl to, kad aplinkai visose ES 
politikos srityse, įtrauktose į Lisabonos 
sutartį, buvo suteiktas toks svarbus 
vaidmuo, įskaitant aiškią nuorodą į kovą su 
klimato kaita tarptautiniu mastu;

1. džiaugiasi dėl to, kad aplinkai visose ES 
politikos srityse, įtrauktose į Lisabonos 
sutartį, buvo suteiktas toks svarbus 
vaidmuo, įskaitant aiškią nuorodą į kovai 
su aplinkos apsaugos problemomis skirtų 
priemonių skatinimą tarptautiniu mastu, 
o ypač į kovą su klimato kaita ir visuotiniu 
atšilimu;

Or. en
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Pakeitimas 3
Bogusław Sonik

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. todėl pabrėžia, kad Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetui bei Europos Parlamentui ypač 
svarbu kaip galima greičiau patvirtinti savo 
poziciją dėl siūlomo su klimato kaita 
susijusių dokumentų paketo, kurį Komisija 
pateikė jau anksčiau šiais metais;

3. todėl pabrėžia, kad Europos Parlamentui 
ypač svarbu kaip galima greičiau patvirtinti 
savo poziciją dėl siūlomo su klimato kaita 
susijusių dokumentų paketo, kurį Komisija 
pateikė jau anksčiau šiais metais;

Or. en

Pakeitimas 4
Bogusław Sonik

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. su džiaugsmu pastebi, kad Europos 
Sąjungos įgaliojimai žymiai sustiprinami 
visuomenės sveikatos srityje, suteikiant 
įgaliojimus dėl sveikatos priežiūros 
paslaugų pasienio regionuose, teisę imtis 
su visuomenės sveikata susijusių 
priemonių piktnaudžiavimo tabaku ir 
alkoholiu srityje, neįtraukiant įstatymų ir 
taisyklių suderinimo, o taip pat su 
priemonių, susijusių su vaistų ir prietaisų 
naudojimu medicininiais tikslais; 
džiaugiasi dėl to, kad visuomenės sveikatos 
politiką vadovaujantis naująja Sutartimi 
galima vykdyti veiksmingiau;

4. su džiaugsmu pastebi, kad Europos 
Sąjungos įgaliojimai žymiai sustiprinami 
visuomenės sveikatos srityje, suteikiant 
įgaliojimus dėl sveikatos priežiūros 
paslaugų pasienio regionuose, teisę imtis 
su visuomenės sveikata susijusių 
priemonių piktnaudžiavimo tabaku ir 
alkoholiu srityje bei dėl stebėjimo, 
ankstyvo įspėjimo apie ir kovos su rimtais 
tarptautinio masto pavojais sveikatai, 
neįtraukiant įstatymų ir taisyklių 
suderinimo, o taip pat su priemonių, 
susijusių su vaistų ir prietaisų naudojimu 
medicininiais tikslais; pritaria aiškioms 
nuorodoms į iniciatyvas, skirtas gairių ir 
indikatorių sukūrimui, pasikeitimui 
gerąja patirtimi bei stebėjimui ir 
vertinimui reikalingų elementų 
paruošimui. Apie visa tai būtina 
informuoti Parlamentą; džiaugiasi dėl to, 
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kad visuomenės sveikatos politiką 
vadovaujantis naująja Sutartimi galima 
vykdyti veiksmingiau;

Or. en

Pakeitimas 5
Urszula Krupa

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. su džiaugsmu pastebi, kad Europos 
Sąjungos įgaliojimai žymiai sustiprinami 
visuomenės sveikatos srityje, suteikiant 
įgaliojimus dėl sveikatos priežiūros 
paslaugų pasienio regionuose, teisę imtis 
su visuomenės sveikata susijusių 
priemonių piktnaudžiavimo tabaku ir 
alkoholiu srityje, neįtraukiant įstatymų ir 
taisyklių suderinimo, o taip pat su
priemonių, susijusių su vaistų ir prietaisų 
naudojimu medicininiais tikslais; 
džiaugiasi dėl to, kad visuomenės 
sveikatos politiką vadovaujantis naująja 
Sutartimi galima vykdyti veiksmingiau;

4. pastebi, kad Europos Sąjungos 
įgaliojimai žymiai sustiprinami visuomenės 
sveikatos srityje, suteikiant įgaliojimus dėl 
sveikatos priežiūros paslaugų pasienio 
regionuose, teisę imtis su visuomenės
sveikata susijusių priemonių 
piktnaudžiavimo tabaku ir alkoholiu 
srityje, o taip pat su priemonių, susijusių su 
vaistų ir prietaisų naudojimu medicininiais 
tikslais; 

Or. pl

Pakeitimas 6
Urszula Krupa

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį, kad, atsižvelgiant į 
padidėjusį dėmesį sveikatos priežiūros 
paslaugų, tarptautiniu mastu plintančių ligų 
ir klimato kaitos sritims, į tokius 
klausimus, kai tai įmanoma, reikėtų 

5. atkreipia dėmesį, kad, atsižvelgiant į 
padidėjusį dėmesį sveikatos priežiūros 
paslaugų, tarptautiniu mastu plintančių 
ligų, augantį epidemijos iš trečiųjų šalių 
bei narkotikų vartojimo pavojų; į tokius 
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atsižvelgti visuose vykdomos ES politikos 
aspektuose, o ypač tarptautiniuose 
prekybos susitarimuose;

klausimus, kai tai įmanoma, reikėtų 
atsižvelgti vykdant ES politiką;

Or. pl

Pakeitimas 7
Edite Estrela

Nuomonės projektas
5a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. džiaugiasi dėl fakto, kad Sutartyje 
pridedama nauja antraštinė dalis dėl 
energijos (XX dalis) į kurioje minimus 
tikslus įtraukiamas energijos 
sunaudojimo efektyvumo skatinimas bei 
atsinaujinančių energijos šaltinių 
naudojimas, atsižvelgiant į poreikį saugoti 
ir gerinti aplinkos padėtį; 

Or. pt

Pakeitimas 8
Edite Estrela

Nuomonės projektas
6a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad Sąjungos įgaliojimų 
patikslinimas su aplinkos apsauga, 
visuomenės sveikata ir vartotojų apsauga 
susijusios politikos srityse suteikia didelės 
naudos piliečiams visoje Europoje, nes 
tuo skatinama patvari plėtra Europoje, 
sveikatos apsaugos politika bei aplinkos 
apsauga;

Or. pt
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Pakeitimas 9
Urszula Krupa

Nuomonės projektas
8a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. apgailestauja dėl Europos Sąjungos 
nesugebėjimo pasiekti atitinkamos 
pažangos visuomenės sveikatos, kovos su 
organų prekyba srityse bei užtikrinant 
galimybę naudotis sveikatos apsaugos 
paslaugomis, ypač specializuotomis vėžio 
diagnostikos ir gydymo paslaugomis 
moterims;

Or. pl
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