
PA\720427LT.doc PE405.806v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2008/2063(INI)

22.4.2008

NUOMONĖS PROJEKTAS
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto

pateiktas Konstitucinių reikalų komitetui

dėl Parlamento naujojo vaidmens ir atsakomybės įgyvendinant Lisabonos 
sutartį
(2008/2063(INI))

Nuomonės referentas (*): David Martin

(*) Glaudesnis bendradarbiavimas tarp komitetų. Darbo tvarkos taisyklių 47 
straipsnis



PE405.806v01-00 2/4 PA\720427LT.doc

LT

PA_NonLeg



PA\720427LT.doc 3/4 PE405.806v01-00

LT

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Konstitucinių 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi dėl to, kad aplinkai visose ES politikos srityse, įtrauktose į Lisabonos sutartį, 
buvo suteiktas toks svarbus vaidmuo, įskaitant aiškią nuorodą į kovą su klimato kaita 
tarptautiniu mastu;

2. pabrėžia Europos Parlamento ir Europos Sąjungos svarbą toliau atliekant vadovaujantį 
vaidmenį visose politikos srityse, susijusiose su klimato kaita; 

3. todėl pabrėžia, kad Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui bei 
Europos Parlamentui ypač svarbu kaip galima greičiau patvirtinti savo poziciją dėl 
siūlomo su  klimato kaita susijusių dokumentų paketo, kurį Komisija pateikė jau anksčiau 
šiais metais;

4. su džiaugsmu pastebi, kad Europos Sąjungos įgaliojimai žymiai sustiprinami visuomenės 
sveikatos srityje, suteikiant įgaliojimus dėl sveikatos priežiūros paslaugų pasienio 
regionuose, teisę imtis su visuomenės sveikata susijusių priemonių piktnaudžiavimo 
tabaku ir alkoholiu srityje, neįtraukiant įstatymų ir taisyklių suderinimo, o taip pat su 
priemonių, susijusių su vaistų ir prietaisų naudojimu medicininiais tikslais; džiaugiasi dėl 
to, kad visuomenės sveikatos politiką vadovaujantis naująja Sutartimi galima vykdyti 
veiksmingiau;

5. atkreipia dėmesį, kad, atsižvelgiant į padidėjusį dėmesį sveikatos priežiūros paslaugų, 
tarptautiniu mastu plintančių ligų ir klimato kaitos sritims, į tokius klausimus, kai tai 
įmanoma, reikėtų atsižvelgti visuose vykdomos ES politikos aspektuose, o ypač 
tarptautiniuose prekybos susitarimuose;

6. pritaria tolesniam Europos Sąjungos įgaliojimų stiprinimui civilinės apsaugos srityje, 
suteikiant ad hoc pagalbą ir paramą nelaimių atveju trečiosioms šalims vykdant ES 
humanitarinės pagalbos politiką, ir remiant valstybių narių veiksmus bei juos papildant, 
taip pat taikant solidarumo išlygą gamtos arba dėl žmogaus veiklos kilusių katastrofų 
atvejais;

7. atsižvelgdamas į vis labiau tarptautinius mastu besiplečiančius savo vykdomos politikos 
įgaliojimus, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina Parlamentą 
ir Komisiją palengvinti tiesioginius ryšius, kuriuos sudarytų nuolatinės konsultacijos tarp 
Vyriausiojo įgaliotinio Bendrajai užsienio ir saugumo politikai ir komiteto;

8. mano, kad Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas turi veiksmingą 
sistemą, kuria galima užtikrinti, kad Parlamentas įgyvendins ir visapusiškai pasinaudos 
savo vaidmeniu vadovaujantis naujomis nuostatomis dėl priežiūros komitologijos srityje, 
ir pabrėžia, kad komitetas susiduria su iššūkiu siekiant suderinti savo įprasto teisės aktų 
leidybos darbo programos krūvį su naujomis tikrinimo užduotimis;
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9. pritaria nacionalinių parlamentų vaidmens teisės aktų leidybos procese stiprinimui taikant 
naują prievolę tikrinti visus pasiūlymus dėl teisės aktų, išskyrus atvejus, kai nėra taikomas 
subsidiarumo principas; pažymi, kad dar per anksti pasakyti, kaip ši nauja nuostata dėl 
tikrinimo praktikoje paveiks komiteto ir Parlamento darbą.


