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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по конституционни въпроси да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. Приветства факта, че в Договора от Лисабон се отделя толкова важно място на 
темата за околната среда във всички политики на ЕС, в това число красноречивото 
позоваване на борбата срещу изменението на климата на международно равнище

2. Подчертава значението Европейският парламент и Европейският съюз да 
продължават да заемат водеща позиция във всички политики, свързани с решаване 
проблемите на изменението на климата.

3. Следователно подчертава, че е въпрос на приоритети за комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните и на Европейския парламент да 
приемат възможно най-скоро своята позиция относно предложения пакет относно 
изменението на климата, предложен от Комисията по-рано тази година. 

4. Отбелязва със задоволство, че влиянието на ЕС  в областта на общественото здраве 
значително е нараснало по отношение на здравните услуги в трансграничните зони, 
мерките, предприети за защитата на общественото здраве във връзка с 
тютюнопушенето и злоупотребата с алкохолни напитки, като си изключи 
хармонизирането на законите и разпоредбите, както и на мерките, свързани с 
медицинските изделия и апаратурата за медицинска употреба.  Приветства факта, че 
политиките в областта на общественото здраве могат ясно и по-ефективно да бъдат 
провеждани според новия Договор.

5. Изтъква, че подобни проблеми следва , когато това е възможно, да бъдат 
разглеждани във всички аспекти на политиките на ЕС, по-специално 
международните търговски споразумения, с оглед нарасналото внимание в областта 
на здравните услуги, трансграничните заболявания и изменението на климата. 

6. Приветства бъдещото укрепване на правомощията на ЕС в областта на 
гражданската защита като се предоставя помощ според конкретния случай и помощ 
при бедстващите от трети държави като част от политиката за предоставяне на 
хуманитарна помощ и допълнителните действия от страна на ЕС и прилагането на 
клаузата за солидарност в случай на природно бедствие или бедствие, причинено от 
човешка намеса.

7. В светлината на все по-международния характер на политическата си мисия, 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните иска от 
Парламента и от Комисията да улеснят преките взаимоотношения под формата на 
редовни консултации между Върховният представител за ОВППС и комисията.

8. Счита, че комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
има ефективна действаща система, която да гарантира, че Парламентът изпълнява и 
играе пълноценно своята роля според новите разпоредби за контрол в областта на 
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комитологията, и подчертава предизвикателството, пред което е изправена 
комисията за балансиране натовареността на работата по време на редовната 
законодателна работна програма при тези нови задължения за упражняване на 
контрол.

9. Приветства укрепването на ролята на националните парламенти в законодателния 
процес чрез новото задължение за упражняване на контрол върху всички 
законодателни предложения, с изключение на случаите, при които на се прилага 
принципа на субсидиарност. Отбелязва, че е твърде рано да се каже доколко тези 
нови разпоредби за упражняване на контрол ще засегнат практическата работа на 
Парламента и на комисията.
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