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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrano poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja dejstvo, da ima okolje tako pomembno vlogo v vseh politikah EU v lizbonski 
pogodbi, vključno z izrecno omembo boja proti podnebnim spremembam na mednarodni 
ravni;

2. poudarja, da je pomembno, da imata Evropski parlament in Evropska unija še naprej 
vodilno vlogo v vseh politikah v zvezi z bojem proti podnebnim spremembam;

3. zato poudarja, da morata Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Evropski 
parlament kot prednostno nalogo čim prej sprejeti stališče o predlaganem paketu o 
podnebnih spremembah, ki ga je predložila Komisija v začetku tega leta; 

4. z zadovoljstvom ugotavlja, da ima Evropska unija bistveno večja pooblastila na področju 
javnega zdravja na podlagi povezovanja z zdravstvenimi službami na čezmejnih 
področjih, ukrepov, ki so povezani z varovanjem javnega zdravja v zvezi s tobakom in 
zlorabo alkohola ter ne vključujejo usklajevanja zakonov in predpisov, ter ukrepov, 
povezanih z zdravili in medicinskimi pripomočki; pozdravlja dejstvo, da je 
javnozdravstvene politike očitno mogoče izvajati učinkoviteje v skladu z novo pogodbo;

5. poudarja, da bi bilo treba za večji poudarek na področju zdravstvenih storitev, čezmejnih 
bolezni in podnebnih sprememb ta vprašanja, kadar je to mogoče, upoštevati pri vseh 
vidikih politike EU, zlasti pri mednarodnih trgovinskih sporazumih;

6. pozdravlja tudi krepitev pooblastil Evropske unije na področju civilne zaščite z 
zagotavljanjem takojšnje pomoči in podpore ob nesrečah v tretjih državah kot del 
humanitarne politike EU, s podpiranjem in dopolnjevanjem dejavnosti držav članic ter z 
uporabo solidarnostne klavzule v primeru naravnih nesreč ali nesreč, ki jih je povzročil 
človek;

7. glede na vse bolj mednarodno razsežnost svoje politike Odbor za okolje, javno zdravje in 
varnost hrane poziva Parlament in Komisijo, da spodbudita neposredno povezavo, ki 
zagotavlja redno posvetovanje med visokim predstavnikom za skupno zunanjo in 
varnostno politiko ter odborom;

8. meni, da ima Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane oblikovan učinkovit sistem 
za zagotavljanje, da Parlament opravlja in v celoti izkorišča svojo vlogo v skladu z novimi 
določbami o pregledu na področju komitologije, in poudarja izziv, s katerim se odbor 
srečuje pri usklajevanju delovne obremenitve svojega rednega zakonodajnega delovnega 
programa s temi novimi nalogami pregleda;

9. pozdravlja krepitev vloge nacionalnih parlamentov v zakonodajnem postopku z novo 
obveznostjo glede pregleda vseh zakonodajnih predlogov, razen tistih, za katere ne velja 
načelo subsidiarnosti; ugotavlja, da je prezgodaj za ugotavljanje, kako bo ta nova določba 
o pregledu vplivala na delo odbora in Parlamenta v praksi.
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