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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων καλεί την 
Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων, που είναι αρµόδια επί της ουσίας, να συµπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσµατός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η υλοποίηση των τριών πυλώνων της 
αειφόρου ανάπτυξης περιλαµβάνεται στούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το 
γεγονός ότι η περιβαλλοντική ενοποίηση καθώς και η επιδίωξη ενός υψηλού επιπέδου 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας αναγνωρίζονται από το σχέδιο Συντάγµατος ως αρχές 
γενικής εφαρµογής σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης,  

 
2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το τµήµα ΙΙΙ του σχεδίου Συντάγµατος για τις 

πολιτικές και τη λειτουργία της Ένωσης δεν προσαρµόστηκε ώστε να συνάδει µε την άρση 
της αειφόρου ανάπτυξης,  ιδίως στον τοµέα των πολιτικών της γεωργίας,  της συνοχής,  
των µεταφορών και του εµπορίου.  Εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι 
ορισµένα περιβαλλοντικά µέτρα,  ιδίως φορολογικής και χωροταξικής φύσης,  ποσοτικής 
διαχείρισης των υδάτων και χρησιµοποίησης των εδαφών,  δεν διέπονται από την τακτική 
νοµοθετική διαδικασία αλλά υπάγονται σε οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου, 

 
3. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η έγκριση µέτρων που στοχεύουν στη 

θέσπιση υψηλών προδιαγραφών για την ποιότητα και την ασφάλεια των φαρµάκων και 
του ιατρικού υλικού,  καθώς και µέτρα που αφορούν την παρακολούθηση,  την έγκαιρη 
προειδοποίηση και την αντιµετώπιση σοβαρών διασυνοριακών απειλών για την υγεία, 
συµπεριλήφθηκαν µεταξύ των συναρµοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντάχθηκαν 
στην τακτική νοµοθετική διαδικασία,  

 
4. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συµπερίληψη στο σχέδιο Συντάγµατος ενός 

κεφαλαίου αφιερωµένου στη δηµοκρατική λειτουργία της Ένωσης και της αρχής σύµφωνα 
µε την οποία οι αποφάσεις πρέπει να λαµβάνονται µε τον πιο διαφανή τρόπο και όσο 
γίνεται πιο κοντά στον πολίτη.  Εξαίρει τη σηµασία της ευθύνης των κοινοτικών οργάνων 
έναντι των πολιτών και την ανάγκη εύκολης πρόσβασης των πολιτών και των οργανώσεών 
τους στις δικαστικές διαδικασίες,  ιδίως στον τοµέα του περιβάλλοντος σύµφωνα µε τη 
σύµβαση ΕΟΚ-ΟΗΕ που υπογράφηκε στο Όρχους της ∆ανίας.   
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