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POBUDE 

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. pozdravlja dejstvo, da je bilo izvajanje treh stebrov trajnostnega razvoja vključeno med 
cilje Evropske unije in da osnutek Ustave priznava vključitev okoljevarstvenih zahtev v 
definicijo in izvajanje politik Unije ter visoko stopnjo varstva zdravja ljudi kot načela, ki 
veljajo za vse politike Unije; 

2. obžaluje dejstvo, da III. del osnutka Ustave, ki se ukvarja s politikami in delovanjem 
Unije, ni bil posodobljen in usklajen z načelom trajnostnega razvoja; še posebej na 
področjih kmetijstva, kohezije, prometa in trgovine; prav tako obžaluje dejstvo, da 
nekateri okoljski ukrepi, še posebej tisti fiskalne narave in tisti v zvezi s prostorskim 
načrtovanjem, upravljanjem s količinami vodnih virov in rabo zemljišč, niso zajeti v 
običajnem zakonodajnem postopku, ampak jih mora sprejeti Svet s soglasjem. 

3. pozdravlja dejstvo, da so ukrepi, ki se trudijo uveljaviti visoke standarde glede kakovosti 
in varnosti medicinskih proizvodov in medicinske opreme, ter ukrepi, ki se ukvarjajo z 
nadzorom, zgodnjim opozarjanjem in bojem proti resnemu čezmejnemu ogrožanju 
zdravja, vključeni med deljene pristojnosti Evropske unije in se jih sprejema po običajnem 
zakonodajnem postopku; 

4. pozdravlja dejstvo, da se je v osnutek Ustave vključilo poglavje o demokratičnem 
življenju Unije in načelo, da se odločitve morajo sprejemati na najbolj pregleden način na 
ravni, ki je kar se da blizu državljanom; poudarja pomen odgovornosti institucij Skupnosti 
do državljanov in potrebo državljanov ter njihovih organizacij, da imajo dostop do 
pravnega varstva, še posebej na področju okolja v skladu s konvencijo ZN-ECE iz 
Aarhusa. 
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POSTOPEK 

Naslov ## 
Št. postopka ## 
Pristojni odbor ## 
Okrepljeno sodelovanje ## 
Pripravljavec(-ka) mnenja ## 
 Datum imenovanja ## 

Obravnava v odboru ##     
Datum sprejetja pobud ## 
Izid končnega glasovanja za: ## 
 proti: ## 
 vzdržani: ## 
Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju 

## 

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju 

## 

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju 

## 
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