
 

PA\543329DA.doc  PE 347.227 

DA DA 

EUROPA-PARLAMENTET 
2004 2009 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

FORELØBIG 
2004/2129(INI) 

 

4.10.2004 

UDKAST TIL UDTALELSE 
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 

om udkast til traktat om en forfatning for Europa 
(2004/2129(INI)) 

Rådgivende ordfører: Vasco Graça Moura 



 

PE 347.227 2/3 PA\543329DA.doc 

DA 

PA_Leg 



 

PA\543329DA.doc 3/3 PE 347.227 

 DA 

FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. glæder sig over, at gennemførelse af de tre søjler inden for bæredygtig udvikling 
figurerer blandt Den Europæiske Unions mål, og at integration af miljøet og et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau i forfatningsudkastet er anerkendt som generelle principper, 
der finder anvendelse på alle Unionens politikker; 

2. beklager, at forfatningsudkastets del III om Unionens politikker og funktionsmåde ikke 
er blevet ajourført og bragt i overensstemmelse med princippet om bæredygtig 
udvikling, navnlig hvad angår landbrugs-, samhørigheds-, transport- og 
handelspolitikkerne; beklager samtidig, at en række miljøforanstaltninger, navnlig 
bestemmelser af fiskal karakter og foranstaltninger, der berører fysisk planlægning, 
kvantitativ forvaltning af vandressourcerne og arealanvendelse ikke er omfattet af den 
almindelige lovgivningsprocedure, men vedtages af Rådet med enstemmighed; 

3. glæder sig over, at vedtagelse af foranstaltninger til fastsættelse af høje standarder for 
kvaliteten og sikkerheden af lægemidler og medicinsk udstyr og af foranstaltninger, der 
vedrører overvågning af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler, varsling i 
tilfælde af sådanne trusler og bekæmpelse heraf finder sted efter den almindelige 
lovgivningsprocedure; 

4. glæder sig over indføjelsen i forfatningsudkastet af afsnittet om Unionens demokratiske 
liv og princippet om, at beslutningerne skal træffes så åbent og så tæt på borgerne som 
muligt; fremhæver betydningen af, at EU-institutionerne er ansvarlige over for 
borgerne, og at borgerne og deres organisationer i overensstemmelse med FN/ECE-
konventionen, den såkaldte Århus-konvention, er sikret domstolsadgang i miljøsager.  
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