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Amendamentul 1
Bogusław Sonik

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. salută faptul că Uniunea Europeană 
va putea să întreprindă acțiuni mai 
eficiente în vederea atingerii obiectivelor 
de protejare a mediului, Tratatul de la 
Lisabona făcând posibilă crearea de noi 
instrumente de piață pentru a răspunde 
exigențelor politicii în materie de mediu, 
cum ar fi taxele ecologice, extinderea 
sistemului de comercializare a cotelor de 
emisie, redevențele și subvențiile de 
mediu.

Or. pl

Amendamentul 2
Bogusław Sonik

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că s-a acordat o asemenea 
importanță mediului în toate politicile 
europene în cadrul Tratatului de la 
Lisabona, inclusiv referirea explicită la 
combaterea schimbărilor climatice la nivel 
internațional;

1. salută faptul că s-a acordat o asemenea 
importanță mediului în toate politicile 
europene în cadrul Tratatului de la 
Lisabona, inclusiv referirea explicită la 
promovarea măsurilor la nivel 
internațional pentru soluționarea 
problemelor privind mediul și în special 
pentru combaterea schimbărilor climatice 
și a încălzirii globale;

Or. en
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Amendamentul 3
Bogusław Sonik

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază, prin urmare, că adoptarea de 
către Comisia pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară și
Parlamentul European, cât de curând 
posibil, a poziției lor cu privire la pachetul 
de măsuri propus privind schimbările 
climatice, prezentat de Comisie la 
începutul acestui an, reprezintă o prioritate;

3. subliniază, prin urmare, că adoptarea de 
către Parlamentul European, cât de curând 
posibil, a poziției sale cu privire la 
pachetul de măsuri propus privind 
schimbările climatice, prezentat de 
Comisie la începutul acestui an, reprezintă 
o prioritate;

Or. en

Amendamentul 4
Bogusław Sonik

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act cu satisfacție de faptul că 
competențele Uniunii Europene s-au 
consolidat considerabil în domeniul 
sănătății publice, prin referiri la serviciile 
de sănătate în regiunile transfrontaliere, 
prin măsuri de protecție a sănătății publice 
în ceea ce privește consumul de tutun și 
abuzul de alcool, în afara armonizării 
legislațiilor și a normelor, precum și prin 
măsuri privind medicamentele și 
dispozitivele medicale; salută faptul că 
politicile în materie de sănătate publică pot 
fi, fără îndoială, puse în aplicare mult mai 
eficient în temeiul noului tratat;

4. ia act cu satisfacție de faptul că 
competențele Uniunii Europene s-au 
consolidat considerabil în domeniul 
sănătății publice, prin referiri la serviciile 
de sănătate în regiunile transfrontaliere, 
prin măsuri de protecție a sănătății publice 
în ceea ce privește consumul de tutun și 
abuzul de alcool și monitorizarea, alerta 
rapidă și combaterea amenințărilor 
transfrontaliere grave la adresa sănătății,
în afara armonizării legislațiilor și a 
normelor, precum și prin măsuri privind 
medicamentele și dispozitivele medicale; 
salută referirile specifice la inițiativele 
privind stabilirea de orientări și 
indicatori, organizarea schimburilor de 
bune practici și pregătirea elementelor 
necesare pentru monitorizarea și 
evaluarea periodică; Parlamentul 
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European trebuie să fie informat pe 
deplin cu privire la aceste inițiative; salută 
faptul că politicile în materie de sănătate 
publică pot fi, fără îndoială, puse în 
aplicare mult mai eficient în temeiul noului 
tratat;

Or. en

Amendamentul 5
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act cu satisfacție de faptul că 
competențele Uniunii Europene s-au 
consolidat considerabil în domeniul 
sănătății publice, prin referiri la serviciile 
de sănătate în regiunile transfrontaliere, 
prin măsuri de protecție a sănătății publice 
în ceea ce privește consumul de tutun și 
abuzul de alcool, în afara armonizării 
legislațiilor și a normelor, precum și prin 
măsuri privind medicamentele și 
dispozitivele medicale; salută faptul că 
politicile în materie de sănătate publică 
pot fi, fără îndoială, puse în aplicare mult 
mai eficient în temeiul noului tratat;

4. ia act cu satisfacție de faptul că 
competențele Uniunii Europene s-au 
consolidat considerabil în domeniul 
sănătății publice, prin referiri la serviciile 
de sănătate în regiunile transfrontaliere, 
prin măsuri de protecție a sănătății publice 
în ceea ce privește consumul de tutun și 
abuzul de alcool și prin măsuri privind 
medicamentele și dispozitivele medicale; 

Or. pl

Amendamentul 6
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că, ținând seama de accentul 
tot mai mare pus pe serviciile de sănătate, 

5. subliniază că, ținând seama de accentul 
tot mai mare pus pe serviciile de sănătate, 
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bolile transfrontaliere și schimbările 
climatice, aceste chestiuni ar trebui, atunci 
când este posibil, luate în considerare în 
toate aspectele politicii UE, în special în 
acordurile comerciale internaționale;

bolile transfrontaliere, creșterea riscului de 
pandemii provenite din țări terțe și 
utilizarea medicamentelor, aceste 
chestiuni ar trebui, atunci când este posibil, 
luate în considerare politicile UE;

Or. pl

Amendamentul 7
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută faptul că Tratatul adaugă un 
nou titlu privind energia (Titlul XX), 
printre ale cărui obiective se numără 
promovarea eficienței energetice și 
utilizarea surselor de energie 
regenerabile, în perspectiva necesității de 
a conserva și a îmbunătăți mediul; 

Or. pt

Amendamentul 8
Edite Estrela

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază faptul că clarificarea 
competențelor Uniunii în domeniul 
politicii privind mediul, sănătatea publică 
și protecția consumatorului oferă 
beneficii evidente cetățenilor europeni, 
având în vedere că promovează 
dezvoltarea durabilă în cadrul Uniunii, 
politicile referitoare la sănătate și 
protecția mediului;
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Amendamentul 9
Urszula Krupa

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. își exprimă regretul privind faptul că 
Uniunea Europeană a eșuat în încercarea 
de a face progrese adecvate în domeniul 
sănătății publice, al traficului de organe și 
al garantării și promovării accesului la 
serviciile medicale, în special serviciile 
oncologice foarte specializate pentru 
femei;

Or. pl
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