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NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
ústavné veci, ako gestorský výbor, aby prijal do návrhu uznesenia nasledujúce návrhy: 

1. vyjadruje potešenie, že realizácia troch pilierov dlhodobého rozvoja figuruje medzi cieľmi 
Európskej únie a že environmentálna integrácia ako aj vyššia úroveň ochrany ľudského 
zdravia sú uznané v návrhu Ústavy ako všeobecne platné princípy európskych politík; 

 
2. ľutuje, že časť III návrhu Ústavy o európskych politikách a fungovaní únie nebola 

aktualizovaná a nezodpovedá princípu dlhodobého rozvoja, najmä v oblasti 
poľnohospodárskej politiky, súdržnosti, dopravy a obchodu; ľutuje tiež, že určité 
environmentálne opatrenia, predovšetkým finančnej povahy a týkajúce sa územného 
plánovania, kvantitatívneho riadenia vodných zdrojov a využívania pôdy nepodliehajú 
bežnému legislatívnemu postupu, ale Rada ich prijíma jednomyseľne; 

 
3. vyjadruje spokojnosť, že prijatie opatrení, ktoré majú zaviesť zvýšenie kvality a 

bezpečnosti liekov a zdravotníckych pomôcok ako aj opatrení týkajúcich sa kontroly, 
včasného varovania a boja proti vážnym cezhraničným hrozbám pre zdravie sa zaradilo 
medzi kompetencie Európskej únie a podlieha bežnému legislatívnemu postupu;  

4. vyjadruje potešenie nad tým, že do návrhu Ústavy bola včlenená kapitola, ktorá sa venuje 
demokratickým princípom života v únii a princípu, podľa ktorého rozhodnutia treba 
prijímať prehľadne a čo najbližšie k občanom únie; vyzdvihuje dôležitosť zodpovednosti 
inštitúcií spoločenstva voči občanom a potrebu prístupu občanov a organizácií na súdy a 
tribunál, najmä v oblasti životného prostredia v súlade s Aarhusským dohovorom EHK 
OSN; 
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