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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Assuntos Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com o facto de o ambiente ocupar uma posição destacada em todas as 
políticas da UE previstas no Tratado de Lisboa, incluindo a referência explícita à luta 
contra as alterações climáticas a nível internacional;

2. Salienta a importância de o Parlamento Europeu e a União Europeia continuarem a 
assumir a primeira linha em todas as políticas relacionadas com a luta contra as alterações 
climáticas;

3. Salienta, por tal motivo, que constitui uma prioridade para a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar e para o Parlamento Europeu a adopção, tão 
rápida quanto possível, da sua posição sobre o pacote de medidas relativas às alterações 
climáticas apresentado pela Comissão no início do corrente ano;

4. Regista com satisfação que as competências da União Europeia em matéria de saúde 
pública são consideravelmente reforçadas através de referências aos serviços de saúde nas 
regiões transfronteiriças, de medidas relacionadas com a protecção da saúde pública no 
que diz respeito ao tabagismo e ao alcoolismo, excluindo a harmonização de disposições 
legislativas e regulamentares, bem como de medidas relacionadas com produtos 
farmacêuticos e instrumentos de uso médico; acolhe favoravelmente o facto de, sob o 
novo Tratado, poderem ser desenvolvidas com mais eficácia políticas de saúde;

5. Salienta que, tendo em conta a maior ênfase colocada no sector dos serviços de saúde, nas 
doenças com dimensão transfronteiriça e nas alterações climáticas, tais matérias deverão, 
sempre que possível, ser tidas em conta em todos os aspectos da política da UE, em 
especial no que diz respeito a acordos de comércio internacional;

6. Acolhe também favoravelmente o reforço das competências da União Europeia no 
domínio da protecção civil, ao prever ajuda ad hoc e auxílio em caso de catástrofes em 
países terceiros, como parte da política de ajuda humanitária da UE, bem como ao apoiar e 
complementar as acções dos Estados-Membros e ao aplicar a cláusula de solidariedade em 
caso de catástrofe natural ou de origem humana;

7. Solicita ao Parlamento e à Comissão, à luz do carácter cada vez mais internacional que 
assume o âmbito de competências da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, que facilitem uma relação directa entre esta comissão e o Alto 
Representante para a Política Externa e de Segurança Comum através de consultas 
periódicas;

8. Considera que a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
dispõe de um sistema eficaz para garantir que o Parlamento cumpre e faz pleno uso do seu 
papel ao abrigo das novas disposições relativas ao controlo no âmbito da comitologia;
salienta o desafio enfrentado pela comissão para equilibrar a carga de trabalho imposta 
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pelo seu programa habitual de actividades legislativas e as novas funções de controlo;

9. Acolhe favoravelmente o reforço do papel dos parlamentos nacionais no processo 
legislativo, através da nova apreciação obrigatória de todas as propostas legislativas, salvo 
no caso de não se aplicar o princípio da subsidiariedade; observa que é demasiado cedo 
para saber de que modo esta nova disposição de controlo afectará na prática os trabalhos 
da comissão e do Parlamento.
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