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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-Ambjent ingħata pożizzjoni daqshekk prominenti fil-politiki 
kollha ta' l-UE fit-Trattat ta' Liżbona inkluża referenza espliċita għall-ġlieda kontra l-bidla 
fil-klima f'livell internazzjonali.

2. Jenfasizza l-importanza tal-Parlament Ewropew u ta' l-Unjoni Ewropea li jkomplu jieħdu 
rwol ta' tmexxija fil-politiki kollha relatati mal-bidla fil-klima.

3. Jenfasizza għalhekk li hi kwistjoni ta' prijoritá għall-Kumitat dwar l-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel u l-Parlament Ewropew li jadottaw, malajr kemm jista' 
jkun, pożizzjoni dwar il-pakkett propost fir-rigward tal-bidla fil-klima, li tressaq mill-
Kummissjoni aktar kmieni din is-sena. 

4. Jinnota b'sodisfazzjon li s-setgħa ta' l-Unjoni Ewropea ssaħħet konsiderevolment fil-
qasam tas-saħħa pubblika permezz ta' referenzi għas-servizzi tas-saħħa f'zoni 
transkonfinali, ta' miżuri relatati mal-protezzjoni tas-saħħa pubblika rigward it-tabakk u l-
abbuż ta' l-akoħol, waqt li qed tkun eskluża l-armonizzazzjoni tal-liġijiet u tar-
regolamenti, kif ukoll miżuri relatati ma' prodotti mediċinali u apparat għall-użu mediku. 
Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-politiki dwar is-saħħa pubblika jistgħu jkunu segwiti b'mod 
aktar effettiv skond it-Trattat il-ġdid.

5. Jirrimarka li minħabba li żdiedet l-attenzjoni fuq oqsma tas-servizzi tas-saħħa, il-mard 
transkonfinali u l-bidla fil-klima, dawn il-kwistjonijiet għandhom, fejn hu possibbli, ikunu 
kkunsidrati fl-aspetti kollha tal-politika ta' l-UE, speċjalment fil-ftehimiet ta' kummerċ 
internazzjonali.

6. Jilqa' wkoll b'sodisfazzjon it-tisħiħ tas-setgħa ta' infurzar ta' l-Unjoni Ewropea fil-qasam 
tal-protezzjoni ċivili fl-assistenza li tingħata ad hoc u f'każi ta' diżastru f'pajjiżi terzi bħala 
parti mill-politika ta' għajnuna umanitarja ta' l-UE kif ukoll meta jkunu appoġġjati u 
kkumplimentati l-azzjonijiet ta' l-Istati Membri u meta tkun applikata l-klawsola ta' 
solidarjetá fil-każ ta' diżastru naturali jew diżastru kkawżat mill-bniedem.

7. Fid-dawl tal-fatt li n-natura tar-responsabilitajiet tiegħu qed jiżviluppaw dejjem iżjed fuq 
skala internazzjonali, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel 
jistieden lill-Parlament u lill-Kummissjoni sabiex jiffaċilitaw relazzjoni diretta li 
tikkonsisti f'konsultazzjoni regolari bejn ir-Rappreżentant Għoli għall-Politika Barranija u 
ta' Sigurtà Komuni u l-Kumitat. 

8. Iqis li l-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel għandu sistema 
effiċjenti sabiex jiggarantixxi li l-Parlament iwettaq l-irwol tiegħu u jagħmel użu sħiħ 
minnu skond id-dispożizzjonijiet ġodda ta' skrutinju fil-qasam tal-komitoloġija, u 
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jenfasizza l-isfida li l-Kumitat irid jegħleb biex jibbilanċja l-ammont ta' xogħol tal-
programm ta' ħidma leġiżlattiva regolari ma' dawn il-kompiti ġodda ta' skrutinju. 

9. Jilqa' b'sodisfazzjon it-tisħiħ ta' l-irwol tal-parlamenti nazzjonali fil-proċess leġiżlattiv 
minħabba l-obbliġi ġodda ta' skrutinju fuq il-proposti leġiżlattivi kollha, minbarra fejn il-
prinċipju ta' sussidjarjetá ma japplikax.  Jinnota li għadu kmieni wisq biex wieħed jgħid 
kif din id-dispożizzjoni ġdida ta' skrutinju se taffettwa l-ħidma tal-Kumitat u tal-Parlament 
fil-prattika.
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