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Grozījums Nr. 1
Bogusław Sonik

Atzinuma projekts
1. punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

-1. atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Savienība 
varēs efektīvāk rīkoties, lai sasniegtu vides 
aizsardzības mērķus, un Lisabonas līgums 
ļaus ieviest jaunus instrumentus, kuru 
pamatā ir tirgus, lai reaģētu uz vides 
politikas prasībām, piemēram, 
ekonodokļiem, emisijas tirdzniecības 
sistēmas paplašināšanu, vides nodevas un 
dotācija;

Or. pl

Grozījums Nr. 2
Bogusław Sonik

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka vides jautājumiem ir 
piešķirta tik būtiska vieta visās Eiropas 
Savienības politikās, ko nosaka Lisabonas 
līgums, tostarp to, ka ir skaidri noteikta 
nepieciešamība cīnīties pret klimata 
pārmaiņām starptautiskā līmenī;

1. atzinīgi vērtē to, ka vides jautājumiem ir 
piešķirta tik būtiska vieta visās Eiropas 
Savienības politikās, ko nosaka Lisabonas 
līgums, 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;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Bogusław Sonik

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinumu projekts Grozījums

3. tādēļ uzsver, ka Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma 
komitejai un Eiropas Parlamentam 
vispirms ir pēc iespējas drīzāk jāpieņem 
nostāja attiecībā uz Komisijas šogad 
ierosināto klimata pārmaiņu dokumentu 
paketi;

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

Or. en

Grozījums Nr. 4
Bogusław Sonik

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

4. ar gandarījumu atzīmē, ka ievērojami ir 
stiprinātas Eiropas Savienības pilnvaras 
sabiedrības veselības jomā, atsaucoties uz 
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 
pāri robežām, sabiedrības veselības 
uzlabošanas pasākumiem saistībā ar 
ļaunprātīgu tabakas un alkohola lietošanu, 
kā arī pasākumiem, kas saistīti ar 
medikamentiem un medicīnas ierīcēm. 
Atzinīgi vērtē to, ka sabiedrības veselības 
politiku īstenošanas efektivitāte ir 
acīmredzami uzlabojusies, pamatojoties uz 
jauno līgumu;

4. ar gandarījumu atzīmē, ka ievērojami ir 
stiprinātas Eiropas Savienības pilnvaras 
sabiedrības veselības jomā, atsaucoties uz 
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 
pāri robežām, sabiedrības veselības 
uzlabošanas pasākumiem saistībā ar 
ļaunprātīgu tabakas un alkohola lietošanu 
un nopietno pārrobežu veselības draudu 
pārraudzību, agrīnu brīdināšanu un 
apkarošanu (izņemot likumu un regulu 
saskaņošanu), kā arī pasākumiem, kas 
saistīti ar medikamentiem un medicīnas 
ierīcēm. Atzinīgi vērtē konkrētas atsauces 
uz iniciatīvām, kuru mērķis ir noteikt 
pamatnostādnes un rādītājus, organizējot 
labāko prakšu apmaiņu un sagatavojot 
vajadzīgos elementus periodiskai 
pārraudzībai un novērtēšanai, par ko 
Eiropas Parlaments ir pilnībā jāinformē. 
Atzinīgi vērtē to, ka sabiedrības veselības 
politiku īstenošanas efektivitāte ir 
acīmredzami uzlabojusies, pamatojoties uz 
jauno līgumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Urszula Krupa

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

4. ar gandarījumu atzīmē, ka ievērojami ir 
stiprinātas Eiropas Savienības pilnvaras 
sabiedrības veselības jomā, atsaucoties uz 
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 
pāri robežām, sabiedrības veselības 
uzlabošanas pasākumiem saistībā ar 
ļaunprātīgu tabakas un alkohola lietošanu, 
kā arī pasākumiem, kas saistīti ar 
medikamentiem un medicīnas ierīcēm. 
Atzinīgi vērtē to, ka sabiedrības veselības 
politiku īstenošanas efektivitāte ir 
acīmredzami uzlabojusies, pamatojoties 
uz jauno līgumu;

4. atzīmē, ka ievērojami ir stiprinātas 
Eiropas Savienības pilnvaras sabiedrības 
veselības jomā, atsaucoties uz veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanu pāri 
robežām, sabiedrības veselības uzlabošanas 
pasākumiem saistībā ar ļaunprātīgu tabakas 
un alkohola lietošanu un pasākumiem, kas 
saistīti ar medikamentiem un medicīnas 
ierīcēm. 

Or. pl

Grozījums Nr. 6
Urszula Krupa

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

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 slēdzot starptautiskus tirdzniecības 
nolīgumus

5. norāda, ka, ņemot vērā pastiprināto 
uzmanību, ko pievērš veselības aprūpes 
pakalpojumu jomai, pārrobežu slimībām, 
pieaugošajiem pandēmijas draudiem no 
trešajām valstīm un narkomāniju, šādi 
jautājumi pēc iespējas ir jāņem vērā 
saistībā ar Eiropas Savienības politiku;

Or. pl
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Grozījums Nr. 7
Edite Estrela

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

5.a atzinīgi vērtē to, ka līgumā ir jauna 
sadaļa par enerģētiku (XX sadaļa), kuras 
mērķi ietver energoefektivitātes 
veicināšanu un atjaunojamo enerģijas 
resursu izmantošanu saistībā ar 
nepieciešamību aizsargāt un uzlabot vidi; 

Or. pt

Grozījums Nr. 8
Edite Estrela

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

6.a uzsver, ka Savienības pilnvaru 
precizēšana politikas jomā saistībā ar vidi, 
sabiedrības veselību un patērētāju 
aizsardzību paredz redzamu labumu 
Eiropas iedzīvotājiem, jo tā vēl vairāk 
veicina ilgtspējīgu attīstību Savienībā, 
veselības politiku un vides aizsardzību;

Or. pt

Grozījums Nr. 9
Urszula Krupa

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

8.a pauž nožēlu par Eiropas Savienības 
nespēju panākt pienācīgu progresu 
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attiecībā uz sabiedrības veselību, cilvēku 
orgānu tirdzniecību un piekļuves 
garantēšanu un veicināšanu veselības 
pakalpojumiem, jo īpaši augsti 
specializētiem pakalpojumiem sievietēm 
saistībā ar vēzi;

Or. pl
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