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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie
op te nemen:

1. verwelkomt het feit dat het milieu zo’n belangrijke plaats heeft gekregen in al het EU-
beleid in het Verdrag van Lissabon, met inbegrip van de expliciete verwijzing naar het 
bestrijden van klimaatverandering op internationaal niveau;

2. benadrukt dat het van belang is dat het Europees Parlement en de Europese Unie voorop 
blijven lopen in al het beleid dat is gericht op het bestrijden van de klimaatverandering;

3. onderstreept dan ook dat het een kwestie van prioriteit is voor de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het Europees Parlement om zo 
spoedig als redelijkerwijs mogelijk is hun plaats te accepteren in het voorgestelde pakket 
voor klimaatverandering, dat eerder dit jaar is voorgesteld door de Commissie; 

4. merkt met tevredenheid op dat de bevoegdheden van de Europese Unie aanzienlijk zijn 
versterkt op het gebied van de volksgezondheid door middel van verwijzingen naar 
gezondheidsdiensten in grensoverschrijdende gebieden, maatregelen die verband houden 
met de bescherming van de volksgezondheid op het gebied van tabak en alcoholmisbruik, 
met uitsluiting van harmonisatie van wetten en regelingen, evenals maatregelen die 
verband houden met medicinale producten en apparaten voor medisch gebruik; 
verwelkomt het feit dat beleid op het gebied van de volksgezondheid duidelijk effectiever 
kan worden nagestreefd krachtens het nieuwe verdrag;

5. wijst er op dat gezien de toegenomen focus op het gebied van gezondheidsdiensten, 
grensoverschrijdende ziektes en klimaatveranderingen, waar mogelijk rekening moet 
worden gehouden met dergelijke kwesties bij alle aspecten van het EU-beleid, in het 
bijzonder bij internationale handelsovereenkomsten;

6. verwelkomt verder de versterking van de bevoegdheden van de Europese Unie op het 
gebied van civiele bescherming bij het bieden van ad hoc bijstand en rampenbestrijding in 
derde landen als onderdeel van het humanitaire hulpbeleid van de EU en het ondersteunen 
en aanvullen van acties van lidstaten en het toepassen van de solidariteitsclausule bij een 
natuurramp of een door de mens veroorzaakte ramp;

7. in het licht van de steeds internationalere aard van haar beleidsopdracht, roept de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid het Parlement en de 
Commissie op een rechtstreekse relatie mogelijk te maken, bestaande uit een regelmatige 
raadpleging tussen de hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid en de commissie;

8. is van mening dat de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid over 
een efficiënt systeem beschikt teneinde te kunnen garanderen dat het Parlement voldoet 
aan zijn rol, en deze ook volledig gebruikt, krachtens de nieuwe controlebepalingen op het 
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gebied van comitologie, en benadrukt de uitdaging waarvoor de commissie zich gesteld 
ziet bij het in evenwicht brengen van de werklast van haar reguliere 
wetgevingswerkprogramma met deze nieuwe controletaken;

9. verwelkomt de versterking van de rol van nationale parlementen in het wetgevingsproces 
door de nieuwe controleverplichting voor alle wetgevingsvoorstellen, behalve die 
waarvoor het subsidiariteitsbeginsel niet van toepassing is; merkt op dat het nog te vroeg 
is om aan te geven hoe deze nieuwe controlebepaling in de praktijk van invloed zal zijn op 
het werk van de commissies en het Parlement.
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