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Predlog spremembe 1
Bogusław Sonik

Osnutek mnenja
Odstavek – 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. pozdravlja dejstvo, da bo lahko 
Evropska unija učinkoviteje uresničevala 
okoljevarstvene cilje, saj ji bo lizbonska 
pogodba omogočila, da v odgovor na 
zahteve okoljske politike uvede nove tržne 
instrumente, kot so ekološki davki, 
razširitev sistema za trgovanje z 
emisijami, okoljske dajatve in subvencije;

Or. pl

Predlog spremembe 2
Bogusław Sonik

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja dejstvo, da ima okolje tako 
pomembno vlogo v vseh politikah EU v 
lizbonski pogodbi, vključno z izrecno 
omembo boja proti podnebnim 
spremembam na mednarodni ravni;

1. pozdravlja dejstvo, da ima okolje tako 
pomembno vlogo v vseh politikah EU v 
lizbonski pogodbi, vključno z izrecno 
omembo spodbujanja ukrepov na 
mednarodni ravni za reševanje okoljskih 
problemov, še zlasti boja proti podnebnim 
spremembam in segrevanju ozračja;

Or. en

Predlog spremembe 3
Bogusław Sonik

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. zato poudarja, da morata Odbor za 
okolje, javno zdravje in varnost hrane ter
Evropski parlament kot prednostno nalogo 
čim prej sprejeti stališče o predlaganem 
paketu o podnebnih spremembah, ki ga je 
predložila Komisija v začetku tega leta;

3. zato poudarja, da mora Evropski 
parlament kot prednostno nalogo čim prej 
sprejeti stališče o predlaganem paketu o 
podnebnih spremembah, ki ga je predložila 
Komisija v začetku tega leta;

Or. en

Predlog spremembe 4
Bogusław Sonik

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. z zadovoljstvom ugotavlja, da ima 
Evropska unija bistveno večja pooblastila 
na področju javnega zdravja na podlagi 
povezovanja z zdravstvenimi službami na 
čezmejnih področjih, ukrepov, ki so 
povezani z varovanjem javnega zdravja v 
zvezi s tobakom in zlorabo alkohola ter ne 
vključujejo usklajevanja zakonov in 
predpisov, ter ukrepov, povezanih z 
zdravili in medicinskimi pripomočki; 
pozdravlja dejstvo, da je javnozdravstvene 
politike očitno mogoče izvajati 
učinkoviteje v skladu z novo pogodbo;

4. z zadovoljstvom ugotavlja, da ima 
Evropska unija bistveno večja pooblastila 
na področju javnega zdravja na podlagi 
povezovanja z zdravstvenimi službami na 
čezmejnih področjih, ukrepov, ki so 
povezani z varovanjem javnega zdravja v 
zvezi s tobakom in zlorabo alkohola in z 
opazovanjem, zgodnjim obveščanjem o 
resni čezmejni ogroženosti zdravja in 
bojem proti njej ter ne vključujejo 
usklajevanja zakonov in predpisov, ter 
ukrepov, povezanih z zdravili in 
medicinskimi pripomočki; pozdravlja 
posebno omembo pobud za oblikovanje 
smernic in kazalnikov, organizacijo 
izmenjave najboljših primerov iz prakse 
ter pripravo potrebnih elementov za redno 
spremljanje in ocenjevanje, o čemer bo 
Evropski parlament v celoti obveščen; 
pozdravlja dejstvo, da je javnozdravstvene 
politike očitno mogoče izvajati 
učinkoviteje v skladu z novo pogodbo;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Urszula Krupa

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. z zadovoljstvom ugotavlja, da ima 
Evropska unija bistveno večja pooblastila 
na področju javnega zdravja na podlagi 
povezovanja z zdravstvenimi službami na 
čezmejnih področjih, ukrepov, ki so 
povezani z varovanjem javnega zdravja v 
zvezi s tobakom in zlorabo alkohola ter ne 
vključujejo usklajevanja zakonov in 
predpisov, ter ukrepov, povezanih z 
zdravili in medicinskimi pripomočki; 
pozdravlja dejstvo, da je javnozdravstvene 
politike očitno mogoče izvajati 
učinkoviteje v skladu z novo pogodbo;

4. ugotavlja, da ima Evropska unija 
bistveno večja pooblastila na področju 
javnega zdravja na podlagi povezovanja z 
zdravstvenimi službami na čezmejnih 
področjih, ukrepov, ki so povezani z 
varovanjem javnega zdravja v zvezi s 
tobakom in zlorabo alkohola, ter ukrepov, 
povezanih z zdravili in medicinskimi 
pripomočki; 

Or. pl

Predlog spremembe 6
Urszula Krupa

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da bi bilo treba za večji 
poudarek na področju zdravstvenih 
storitev, čezmejnih bolezni in podnebnih 
sprememb ta vprašanja, kadar je to 
mogoče, upoštevati pri vseh vidikih 
politike EU, zlasti pri mednarodnih 
trgovinskih sporazumih;

5. poudarja, da bi bilo treba za večji 
poudarek na področju zdravstvenih 
storitev, čezmejnih bolezni, naraščajočega 
tveganja pandemije iz tretjih držav in 
zlorabe drog ta vprašanja, kadar je to 
mogoče, upoštevati pri politikah EU;

Or. pl
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Predlog spremembe 7
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. pozdravlja dejstvo, da pogodba vsebuje 
novo poglavje o energiji (naslov XX), 
katerega cilji so med drugim spodbujanje 
energetske učinkovitosti in uporabe 
obnovljivih virov energije z namenom 
varstva in izboljšanja okolja; 

Or. pt

Predlog spremembe 8
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da bo razjasnitev 
pristojnosti Unije na političnem področju 
okolja, javnega zdravja in varstva 
potrošnikov prinesla očitne prednosti 
državljanom Evrope, ker bo okrepila 
pospeševanje trajnostnega razvoja Unije, 
zdravstveno politiko in varstvo okolja;

Or. pt

Predlog spremembe 9
Urszula Krupa

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. obžaluje, da Evropska unija ni dosegla 
zadostnega napredka na področju javnega 
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zdravja, prekupčevanja z organi ter 
zagotavljanja in izboljševanja dostopnosti 
zdravstvenih storitev, zlasti specialističnih 
kanceroloških storitev za ženske;

Or. pt
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