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IMPLIMENTAZZJONI TAL-LEĠIŻLAZZJONI EWROPEA DWAR IS-
SAĦĦA

LAQGĦA  TAL-KUMITAT GĦALL-AMBJENT TAT-3-4 TA' OTTUBRU
2006

MISTOQSIJIET ĠENERALI

1. Analiżi dwar l-impatt fuq is-saħħa (John Bowis)                                                                 

Il-Kummissjoni meta hija mistennija li tipproduċi gwida dwar il-metodoloġija ta' l-Analiżijiet 
dwar l-impatt fuq is-saħħa għal użu mal-politiki ta' l-UE u ta' l-Istati Membri?

2. Is-saħħa pubblika 2003-2008 (Antonios Trakatellis)

Il-programm ta' azzjoni fil-qasam tas-saħħa pubblika (2003-2008) jinsab fir-raba' sena ta' 
implimentazzjoni tiegħu, filwaqt li l-programm il-ġdid dwar is-saħħa fl-Unjoni Ewropea 
(2007-2013)(1) qed jitqies qabel ma' l-Kunsill jistabbilixxi pożizzjoni komuni.

Liema programmi/proposti ġew approvati għal kofinanzjar mill-Kummissjoni bi qbil mal-
prijoritajiet stipulati fil-programm ta' ħidma ta' l-2006 u l-aħħar stedina biex jitressqu 
proposti (2006)?  Liema ġew rifjutati u fuq liema bażi u liema ġew stabbiliti f'riżerva (analiżi 
favorevoli iżda l-ebda finanzjar minħabba nuqqas ta' riżorsi finanzjarji - jekk jogħġbok 
ipprovdi lista dettaljata)? Liema miżuri ħadet il-Kummissjoni biex telimina l-prattika tas-serq 
tal-proposti u tal-proprjetà intellettwali mill-proposti li tressqu? Il-Kummissjoni tista' 
tirrapporta dwar il-progress tal-proċeduri fil-Kunsill dwar l-adozzjoni tal-programm ġdid 
dwar is-saħħa għal 2007-2013? X'inhi l-pożizzjoni tagħha dwar il-baġit għall-programm 
ġdid? Il-Kummissjoni hija intezjonata li taqbel ma' żieda fl-approprjazzjonijiet għall-
programm il-ġdid bi qbil mal-pożizzjoni tagħha stipulata fil-proposta oriġinali tagħha (€ 968 
miljun) u f'dik tal-Parlament Ewropew fl-ewwel qari (€ 1.5 biljun)?

(1) COM(2005)0115 – C6 0097/2005 – 2005/0042A(COD)

3. Waqfien mit-tabakk (Miroslav Mikolášik)

Matul l-aħħar apparenza tal-Kummissarju fil-kumitat għall-ambjent f'Ġunju 2006, tqajmet il-
kwistjoni ta' l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Qafas dwar il-Kontroll tat-Tabakk 
(FCTC) tal-WHO, b'mod partikulari, dwar jekk il-Kummissjoni Ewropea kienet qed taħdem 
biex timplimenta l-Artikolu 14 relatat ma' l-aċċessibilità u mal-possibilità li jkunu akkwistati 
f'sens finanzjarju ta' terapiji tal-waqfien fi ħdan l-Istati Membri.

Fil-laqgħa ta' Ġunju 2006, il-Kummissarju ħa l-impenn li jiddiskuti inizjattivi potenzjali ma' 
l-Istati Membri. Qatt ġejt fil-qrib mal-possibilità li tinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex 
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jiffaċilitaw l-aċċess għal dawk li jpejpu għal terapiji ta' waqfien mit-tipjip kif stipulat fl-
Artikolu 14 tal-FCTC tal-WHO?

Minbarra dan, ġejna fl-għarfien li reċentement seħħet konsultazzjoni informali dwar il-Green 
Paper dwar zoni ħielsa mit-tipjip mal-partijiet ikkonċernati mill-Istati Membri. Meta titqies l-
importanza ta' zoni ħielsa mit-tipjip għal kontroll tat-tabakk u tat-trasparenza fit-teħid tad-
deċiżjonijiet ta' l-UE (kwistjoni li mill-inqas taffettwa miljuni ta' ċittadini Ewropej), il-
Kummissarju se jassigurana li dawn ir-risposti jkunu disponibbli għal pubbliku?

4. Il-kanċer (Miroslav Mikolášik)

1) Il-Kummissarju għas-Saħħa huwa mgħarraf bil-piż tal-kanċer bħal kanċer colorectal u 
dwar kif is-sejba tal-kanċer minn kmieni tnaqqas b'mod sostanzjali r-rata ta' mewt kawża tal-
marda?

2) Il-Kummissarju għas-Saħħa qed jeżerċita pressjoni fuq l-Istati Membri biex jiżgura t-
twettiq ta' programmi ta' skrinjar adattati?

3) Liema appoġġ qed ikun disponibbli għall-Istati Membri biex jinkuraġġixxi l-iżvilupp ta' 
gruppi ta' appoġġ li jiddefendu din il-kawża?


