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Amendement 1
Bogusław Sonik

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. verwelkomt het feit dat de Europese
Unie effectievere maatregelen zal kunnen 
nemen voor het halen van de 
doelstellingen op het gebied van 
milieubescherming, doordat het Verdrag 
van Lissabon het mogelijk maakt nieuwe 
marktgebaseerde instrumenten in te zetten
in reactie op eisen op het gebied van 
milieubeleid, zoals ecotaksen, uitbreiding 
van de regeling voor de emissiehandel, 
milieuheffingen en subsidies;

Or. pl

Amendement 2
Bogusław Sonik

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt het feit dat het milieu zo’n 
belangrijke plaats heeft gekregen in al het 
EU-beleid in het Verdrag van Lissabon, 
met inbegrip van de expliciete verwijzing 
naar het bestrijden van klimaatverandering 
op internationaal niveau;

1. verwelkomt het feit dat het milieu zo’n 
belangrijke plaats heeft gekregen in al het 
EU-beleid in het Verdrag van Lissabon, 
met inbegrip van de expliciete verwijzing 
naar het bevorderen van maatregelen op 
internationaal niveau voor het aanpakken 
van milieuproblemen, in het bijzonder het 
bestrijden van klimaatverandering en de 
opwarming van de aarde;

Or. en
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Amendement 3
Bogusław Sonik

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dan ook dat het een kwestie 
van prioriteit is voor de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid en het Europees 
Parlement om zo spoedig als redelijkerwijs 
mogelijk is hun plaats te accepteren in het 
voorgestelde pakket voor 
klimaatverandering, dat eerder dit jaar is 
voorgesteld door de Commissie;

3. onderstreept dan ook dat het een kwestie 
van prioriteit is voor het Europees 
Parlement om zo spoedig als redelijkerwijs 
mogelijk is zijn plaats te accepteren in het 
voorgestelde pakket voor 
klimaatverandering, dat eerder dit jaar is 
voorgesteld door de Commissie;

Or. en

Amendement 4
Bogusław Sonik

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt met tevredenheid op dat de 
bevoegdheden van de Europese Unie 
aanzienlijk zijn versterkt op het gebied van 
de volksgezondheid door middel van 
verwijzingen naar gezondheidsdiensten in 
grensoverschrijdende gebieden, 
maatregelen die verband houden met de 
bescherming van de volksgezondheid op 
het gebied van tabak en alcoholmisbruik, 
met uitsluiting van harmonisatie van 
wetten en regelingen, evenals maatregelen 
die verband houden met medicinale 
producten en apparaten voor medisch 
gebruik; verwelkomt het feit dat beleid op 
het gebied van de volksgezondheid 
duidelijk effectiever kan worden 
nagestreefd krachtens het nieuwe verdrag;

4. merkt met tevredenheid op dat de 
bevoegdheden van de Europese Unie 
aanzienlijk zijn versterkt op het gebied van 
de volksgezondheid door middel van 
verwijzingen naar gezondheidsdiensten in 
grensoverschrijdende gebieden, 
maatregelen die verband houden met de 
bescherming van de volksgezondheid op 
het gebied van tabak en alcoholmisbruik, 
en met het toezien op, snel waarschuwen 
voor en bestrijden van ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen van de 
gezondheid, met uitsluiting van 
harmonisatie van wetten en regelingen, 
evenals maatregelen die verband houden 
met medicinale producten en apparaten 
voor medisch gebruik; verwelkomt de 
specifieke verwijzingen naar initiatieven
die zijn gericht op het instellen van 
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richtsnoeren en indicatoren, het 
organiseren van de uitwisseling van beste
praktijken en het voorbereiden van de 
noodzakelijke elementen voor periodieke
controle en evaluatie, waarvan het 
Europees Parlement volledig op de hoogte 
dient te worden gehouden; verwelkomt het 
feit dat beleid op het gebied van de 
volksgezondheid duidelijk effectiever kan 
worden nagestreefd krachtens het nieuwe 
verdrag;

Or. en

Amendement 5
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt met tevredenheid op dat de 
bevoegdheden van de Europese Unie 
aanzienlijk zijn versterkt op het gebied van 
de volksgezondheid door middel van 
verwijzingen naar gezondheidsdiensten in 
grensoverschrijdende gebieden, 
maatregelen die verband houden met de 
bescherming van de volksgezondheid op 
het gebied van tabak en alcoholmisbruik,
met uitsluiting van harmonisatie van 
wetten en regelingen, evenals maatregelen 
die verband houden met medicinale 
producten en apparaten voor medisch 
gebruik; verwelkomt het feit dat beleid op 
het gebied van de volksgezondheid 
duidelijk effectiever kan worden 
nagestreefd krachtens het nieuwe 
verdrag;

4. merkt op dat de bevoegdheden van de 
Europese Unie aanzienlijk zijn versterkt op 
het gebied van de volksgezondheid door 
middel van verwijzingen naar 
gezondheidsdiensten in 
grensoverschrijdende gebieden, 
maatregelen die verband houden met de 
bescherming van de volksgezondheid op 
het gebied van tabak en alcoholmisbruik en
maatregelen die verband houden met 
medicinale producten en apparaten voor 
medisch gebruik; 

Or. pl
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Amendement 6
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst er op dat gezien de toegenomen 
focus op het gebied van 
gezondheidsdiensten, grensoverschrijdende 
ziektes en klimaatveranderingen, waar 
mogelijk rekening moet worden gehouden 
met dergelijke kwesties bij alle aspecten 
van het EU-beleid, in het bijzonder bij 
internationale handelsovereenkomsten;

5. wijst er op dat gezien de toegenomen 
focus op het gebied van 
gezondheidsdiensten, grensoverschrijdende 
ziektes, de groeiende dreiging van een 
pandemie vanuit derde landen en 
drugsgebruik, waar mogelijk rekening 
moet worden gehouden met dergelijke 
kwesties bij de beleidsmaatregelen van de 
EU;

Or. pl

Amendement 7
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verwelkomt het feit dat aan het 
verdrag een nieuwe titel over energie is 
toegevoegd (Titel XX), die onder meer tot 
doel heeft de energie-efficiëntie en het 
gebruik van vernieuwbare 
energiebronnen te bevorderen in de 
context van de noodzaak het milieu te 
beschermen en te verbeteren; 

Or. pt

Amendement 8
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat de verduidelijking 
van de bevoegdheden van de Unie op de 
beleidsterreinen milieu, volksgezondheid 
en consumentenbescherming zichtbare 
voordelen oplevert voor de burgers van
Europa, aangezien het de bevordering van 
duurzame ontwikkeling in de Unie, het 
gezondheidsbeleid en de 
milieubescherming versterkt;

Or. pt

Amendement 9
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. betreurt het dat de Europese Unie er 
niet in is geslaagd voldoende vooruitgang 
te boeken op het gebied van 
volksgezondheid, illegale handel in 
organen en het waarborgen en 
bevorderen van de toegang tot
gezondheidsdiensten, in het bijzonder zeer 
gespecialiseerde
kankerbestrijdingsdiensten voor vrouwen;

Or. pl


