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WSKAZÓWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. Wyraża swoje zadowolenie z faktu, iż wdrażanie trzech filarów trwałego rozwoju figuruje 
pomiędzy celami Unii Europejskiej, i że w projekcie Konstytucji zarówno integracja pod 
względem środowiska naturalnego, jak i wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego, 
zostały uznane za zasady stosujące się do wszystkich polityk Unii; 

2. Ubolewa, że część III projektu Konstytucji, dotycząca polityk i funkcjonowania Unii, nie 
została uaktualniona i ustalona zgodnie z zasadą trwałego rozwoju, w szczególności w 
zakresie polityk rolnictwa, spójności, transportu i handlu; ubolewa również, że niektóre 
spośród działań stosujących się do środowiska, zwłaszcza te natury fiskalnej i w 
dziedzinie zagospodarowania terenu , zarządzania ilościowego wodami i przeznaczenia 
gleb, nie stały się przedmiotem zwykłej procedury legislacyjnej, lecz są przyjmowane 
jednomyślnie przez Radę; 

3. Wyraża swoje zadowolenie z faktu, że przyjęcie środków mających na celu ustanowienie 
wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa leków i produktów medycznych, jak i 
środków dotyczących kontroli, wczesnego ostrzegania i zwalczania poważnych 
ponadgranicznych zagrożeń dla zdrowia, zostało ujęte wśród dzielonych kompetencji Unii 
Europejskiej i poddane pod zwykłą procedurę legislacyjną;  

  
4.Wyraża swoje zadowolenie z faktu ujęcia w projekcie Konstytucji rozdziału poświęconego      
demokracji w Unii Europejskiej i zasady, wedle której decyzje powinny być podejmowane w 
sposób jak najbardziej przejrzysty i bliski obywatelom; podkreśla wagę odpowiedzialności 
instytucji wspólnotowych wobec obywateli oraz konieczność dostępu obywateli i ich 
organizacji do sądów i trybunałów, zwłaszcza w dziedzinie środowiska naturalnego, zgodnie 
z konwencją WE-ONZ z Arhus; 
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