
 

PA\543329PT.doc  PE 347.227 

PT PT 

PARLAMENTO EUROPEU 
2004 2009 

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

PROVISÓRIO 
2004/2129(INI) 

 

4.10.2004 

PROJECTO DE PARECER 
da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

destinado à Comissão dos Assuntos Constitucionais 

sobre o projecto de Tratado que institui uma Constituição para a Europa 
((2004/2129(INI)) 

Relator de parecer: Vasco Graça Moura 



 

PE 347.227 2/4 PA\543329PT.doc 

PT 

PA_NonLeg 



 

PA\543329PT.doc 3/4 PE 347.227 

 PT 

SUGESTÕES 

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Assuntos Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Congratula-se com o facto de a aplicação dos três pilares do desenvolvimento sustentável 
figurar entre os objectivos da União Europeia e de a integração ambiental, bem como um 
nível elevado de protecção da saúde humana serem reconhecidos pelo projecto de 
Constituição como princípios de aplicação geral a todas as políticas da União; 

2. Lamenta que a Parte III do projecto de Constituição sobre as políticas e o funcionamento 
da União não tenha sido actualizada e não esteja em consonância com o princípio do 
desenvolvimento duradouro, nomeadamente no âmbito das políticas da agricultura, da 
coesão, do transporte e do comércio; deplora, igualmente, que certas medidas ambientais, 
como as de natureza fiscal e em matéria de ordenamento do território, gestão quantitativa 
das águas e afectação dos solos, não estejam subordinadas ao procedimento legislativo 
ordinário, mas sejam, ao invés, adoptadas pelo Conselho por unanimidade; 

3. Congratula-se com o facto de a adopção de medidas que visam estabelecer padrões 
elevados para a qualidade e a segurança dos medicamentos e dos dispositivos médicos, 
bem como das medidas relativas à vigilância, ao alerta precoce e ao combate contra as 
ameaças transfronteiriças graves para a saúde fazer parte das competências partilhadas da 
União Europeia e de estar sujeita ao procedimento legislativo ordinário; 

4. Congratula-se com a introdução, no projecto de Constituição, de um capítulo consagrado à 
vida democrática da União, bem como do princípio, segundo o qual as decisões devem ser 
tomadas da maneira mais transparente e mais próxima dos cidadãos; sublinha a 
importância da responsabilidade das instituições comunitárias para com os cidadãos, e a 
necessidade de acesso aos tribunais para os cidadãos e respectivas organizações, 
nomeadamente no domínio do ambiente, nos termos da Convenção CEE/NU de Aarhus. 
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PROCESSO 

Título ## 
Nº de processo ## 
Comissão competente quanto ao fundo ## 
Cooperação reforçada ## 
Relator de parecer ◄##► 
 Data de designação ## 

Exame em comissão ##     
Data de aprovação das sugestões ## 
Resultado da votação final A favor: ## 
 Contra: ## 
 Abstenções: ## 
Deputados presentes no momento da 
votação final 

## 

Suplentes presentes no momento da 
votação final 

## 

Suplentes (nº 2 do art. 178º) presentes 
no momento da votação final 

## 
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