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

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

2008/2063(INI)

22.4.2008

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre ústavné veci

o novej úlohe a kompetenciách Parlamentu pri uplatňovaní Lisabonskej 
zmluvy
(2008/2063(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): David Martin

(*) Postup pridružených výborov - článok 47 rokovacieho poriadku



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

SK

PA_NonLeg



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

SK

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. Víta skutočnosť, že životné prostredie získalo spomedzi politík EÚ takú významnú 
pozíciu v Lisabonskej zmluve vrátane výslovnej zmienky o potláčaní klimatických zmien 
na medzinárodnej úrovni.

2. Zdôrazňuje význam vedúcej úlohy Európskeho parlamentu a Európskej únie vo všetkých 
politikách súvisiacich s riešením klimatických zmien.

3. Zdôrazňuje preto, že pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín je otázkou priority prijať čo najskôr stanovisko k navrhovanému balíku o 
klimatických zmenách, ktorý Komisia predložila začiatkom tohto roka. 

4. S uspokojením zaznamenáva, že kompetencie Európskej únie sa významne posilnili v 
oblasti verejného zdravia zahrnutím zdravotných služieb v cezhraničných oblastiach, 
opatrení na ochranu verejného zdravia, pokiaľ ide o tabak zneužívanie alkoholu, s 
výnimkou harmonizácie zákonov a právnych predpisov, ako aj opatrení súvisiacich s 
liekmi a zdravotníckymi pomôckami. Víta skutočnosť, že politiky v oblasti verejného 
zdravia sa dajú na základe novej zmluvy účinnejšie realizovať.

5. Poukazuje na to, že so zreteľom na vyšší dôraz na oblasť zdravotných služieb, 
cezhraničných ochorení a klimatických zmien by sa na tieto otázky malo podľa možnosti 
prihliadať vo všetkých aspektoch politiky EÚ, predovšetkým v medzinárodných 
obchodných dohodách.

6. Víta aj posilnenie kompetencií Európskej únie v oblasti civilnej ochrany pri poskytovaní 
ad hoc pomoci a zmierňovaní následkov katastrof v tretích krajinách ako súčasti politiky 
humanitárnej pomoci EÚ, podporu a doplnenie opatrení členských štátov a uplatňovanie 
doložky o solidarite v prípade prírodných katastrof alebo katastrof spôsobených 
človekom.

7. So zreteľom na stále väčší medzinárodný charakter výsledkov svojej politiky Výbor pre 
životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín žiada Parlament a Komisiu, aby 
mu uľahčovali priamy vzťah spočívajúci v pravidelných konzultáciách Vysokého 
predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a výboru.

8. Domnieva sa, že Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín má 
zavedený účinný systém, ktorý zaručuje, že Parlament splní a plne využije svoju úlohu 
vyplývajúcu z nových ustanovení týkajúcich sa kontrolnej úlohy v oblasti komitológie, a 
zdôrazňuje náročnosť úlohy, ktorá stojí pred výborom pri zabezpečovaní rovnováhy 
medzi obvyklým pracovným legislatívnym programom a týmito novými kontrolnými 
úlohami.

9. Víta posilnenie postavenia národných parlamentov v legislatívnom procese 
prostredníctvom novej kontrolnej povinnosti pri všetkých legislatívnych návrhoch mimo 
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návrhov, pri ktorých sa neuplatňuje zásada subsidiarity. Poznamenáva, že je príliš skoro 
hovoriť o tom, ako toto nové ustanovenie o kontrolnej úlohe v praxi ovplyvní prácu 
výboru a Parlamentu.
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