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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen: 

1. juicht het toe dat de tenuitvoerlegging van de drie pijlers van duurzame ontwikkeling is 
opgenomen onder de doelstellingen van de Europese Unie en dat milieu-integratie en een 
hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid in de ontwerpgrondwet 
worden erkend als algemene beginselen die van toepassing zijn op alle beleidsterreinen 
van de Unie; 

2. betreurt dat deel III van de ontwerpgrondwet "beleid en werking van de Unie" niet is 
bijgewerkt en in overeenstemming gebracht met het beginsel van duurzame ontwikkeling, 
met name wat betreft het beleid op het gebied van landbouw, cohesie, vervoer en handel; 
betreurt tevens dat voor sommige milieumaatregelen, met name maatregelen van fiscale 
aard en inzake ruimtelijke ordening, kwantitatief waterbeheer en bodembestemming, niet 
de gewone wetgevingsprocedure geldt, maar dat voor de goedkeuring ervan 
eenstemmigheid in de Raad vereist is; 

3. juicht het toe dat het treffen van maatregelen met het oog op de vaststelling van strenge 
normen wat betreft kwaliteit en veiligheid van geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen, en van maatregelen op het gebied van toezicht, vroegtijdige waarschuwing 
en bestrijding van grote grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid, is 
opgenomen onder de gedeelde bevoegdheden van de Europese Unie, en dat daarop de 
gewone wetgevingsprocedure van toepassing is; 

4. verwelkomt de opneming in de ontwerpgrondwet van een hoofdstuk over het 
democratisch bestel van de Unie, en van het beginsel van transparante besluitvorming, zo 
dicht mogelijk bij de burgers; onderstreept het belang van de verantwoordelijkheid van de 
communautaire instellingen ten aanzien van de burgers en de toegang van burgers en hun 
organisaties tot gerechtshoven en rechtbanken, met name op milieugebied, conform de 
EEG-VN-Overeenkomst van Arhus. 
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