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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Konstitucionālo jautājumu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē to, ka vides jautājumiem ir piešķirta tik būtiska vieta visās Eiropas 
Savienības politikās, ko nosaka Lisabonas līgums, tostarp to, ka ir skaidri noteikta 
nepieciešamība cīnīties pret klimata pārmaiņām starptautiskā līmenī;

2. uzsver Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības nozīmi, turpinot uzņemties vadošo lomu 
visu politiku īstenošanā, kas ir saistītas ar klimata pārmaiņām;

3. tādēļ uzsver, ka Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai un Eiropas 
Parlamentam vispirms ir pēc iespējas drīzāk jāpieņem nostāja attiecībā uz Komisijas 
šogad ierosināto klimata pārmaiņu dokumentu paketi; 

4. ar gandarījumu atzīmē, ka ievērojami ir stiprinātas Eiropas Savienības pilnvaras 
sabiedrības veselības jomā, atsaucoties uz veselības aprūpes pakalpojumus sniegšanu pāri 
robežām, sabiedrības veselības uzlabošanas pasākumiem saistībā ar ļaunprātīgu tabakas 
un alkohola lietošanu, kā arī pasākumiem, kas saistīti ar medikamentiem un medicīnas 
ierīcēm. Atzinīgi vērtē to, ka sabiedrības veselības politiku īstenošanas efektivitāte ir 
acīmredzami uzlabojusies, pamatojoties uz jauno līgumu; 

5. norāda, ka, ņemot vērā pastiprināto uzmanību, ko pievērš veselības aprūpes pakalpojumu 
jomai, pārrobežu slimībām un klimata pārmaiņām, šādi jautājumi pēc iespējas ir jāņem 
vērā saistībā ar visiem Eiropas Savienības politikas aspektiem, jo īpaši slēdzot 
starptautiskus tirdzniecības nolīgumus;

6. atzinīgi vērtē arī Eiropas Savienības pilnvaru īstenošanu civilās aizsardzības jomā, 
nodrošinot ad hoc atbalstu un palīdzību katastrofu seku likvidēšanai trešajās valstīs kā 
daļu no Eiropas Savienības humānās palīdzības politikas un atbalstot, un papildinot 
dalībvalstu veiktos pasākumus, un piemērojot solidaritātes klauzulu dabas katastrofu vai 
cilvēka radītu katastrofu gadījumā;

7. ņemot vērā tās īstenotās politikas arvien pieaugošos starptautisko raksturu, Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina Parlamentu un Komisiju 
veicināt tiešas attiecības, kas ietver regulāras pārrunas starp augsto pārstāvi kopējās 
ārpolitikas un drošības politikas lietās un Komiteju;

8. uzskata, ka Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja izmanto 
efektīvu sistēmu, kas ļauj garantēt to, ka Parlaments īsteno un pilnībā izmanto savu lomu 
saskaņā ar kontroles noteikumiem komitoloģijas jomā, un uzsver, ka Komiteja sastopas ar 
problēmu, mēģinot nodrošināt līdzsvaru starp noslogojumu saistībā ar tās pastāvīgi 
veiktajiem likumdošanas darba pienākumiem un šiem jaunajiem kontroles uzdevumiem; 

9. atzinīgi vērtē dalībvalstu parlamentu lomas stiprināšanu likumdošanas procesā, pildot 
jauno pienākumu kontrolēt visas likumdošanas iniciatīvas, izņemot iniciatīvas, kurām 
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nepiemēro subsidiaritātes principu. Atzīmē, ka vēl ir par agru runāt par to, kā šie jaunie 
kontroles noteikumi ietekmēs Komitejas un Parlamenta faktisko darbu.
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