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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

H. billi fil-Konferenza dwar it-Tibidl fil-

Klima ta' Doha li saret f'Diëembru 2012, il-

Partijiet adottaw emenda għall-Protokoll li 

jistabbilixxi t-tieni perjodu ta' impenn 

skont il-Protokoll ta' Kjoto li jibda fl-

1 ta' Jannar 2013 u jispiëëa fil-

31 ta' Diëembru 2020, b'impenji 

āuridikament vinkolanti dwar it-tnaqqis 

tal-emissjonijiet, l-inkluŜjoni ta' gass ādid 

(trifluworur tan-nitroāenu), "mekkaniŜmu 

ta' ambizzjoni" li jipprovdi proëedura 

semplifikata li tippermetti lil Parti tadegwa 

l-impenn tagħha billi ŜŜid l-ambizzjoni 

tagħha matul il-perjodu ta' impenn u 

finalment, dispoŜizzjoni li tadegwa 

awtomatikament l-objettiv ta' Parti biex 

tipprevjeni Ŝieda fl-emissjonijiet tagħha 

għall-perjodu 2013 sa 2020 lil hinn mill-

emissjonijiet medji tagħha għas-snin 2008 

sa 2010; 

H. billi fil-Konferenza dwar it-Tibidl fil-

Klima ta' Doha li saret f'Diëembru 2012, il-

Partijiet adottaw emenda għall-Protokoll li 

jistabbilixxi t-tieni perjodu ta' impenn 

skont il-Protokoll ta' Kjoto li jibda fl-

1 ta' Jannar 2013 u jispiëëa fil-

31 ta' Diëembru 2020, b'impenji 

āuridikament vinkolanti dwar it-tnaqqis 

tal-emissjonijiet, l-inkluŜjoni ta' gass ādid 

(trifluworur tan-nitroāenu), "mekkaniŜmu 

ta' ambizzjoni" li jipprovdi proëedura 

semplifikata li tippermetti lil Parti tadegwa 

l-impenn tagħha billi ŜŜid l-ambizzjoni 

tagħha matul il-perjodu ta' impenn u 

finalment, dispoŜizzjoni li tadegwa 

awtomatikament l-objettiv ta' Parti biex 

tipprevjeni Ŝieda fl-emissjonijiet tagħha 

għall-perjodu 2013 sa 2020 lil hinn mill-

emissjonijiet medji tagħha għas-snin 2008 

sa 2010; billi l-Parlament jiddispjaëih li 

għadd ta' pajjiŜi terzi li pparteëipaw fl-

ewwel perjodu ta' impenn tal-Protokoll ta' 

Kjoto ma jridux jiftiehma dwar it-tieni 

perjodu ta' impenn; 

 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

14. Ifakkar ir-riŜoluzzjoni tiegħu tal-

5 ta' Frar 2014 li tindika tliet objettivi 

vinkolanti: objettiv ta' 40 % għall-

effiëjenza enerāetika, objettiv ta' mill-

inqas 30 % għas-sorsi rinnovabbli u 

objettiv ta' tnaqqis ta' gassijiet b'effett ta' 

sera ta' mill-inqas 40 %, u jerāa' jistieden 

lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jadottaw u 

jimplimentaw, bħala parti mill-qafas 2030 

tal-UE għall-politiki dwar il-klima u l-

enerāija, approëë multidimensjonali 

bbaŜat fuq it-tisħiħ reëiproku, objettivi 

koordinati u koerenti għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, 

l-espansjoni tas-sorsi tal-enerāija 

rinnovabbli u effiëjenza enerāetika; 

josserva li l-objettivi għall-effiëjenza 

enerāetika u għall-enerāiji rinnovabbli kif 

invokati mill-Parlament jafu jwasslu għal 

tnaqqis konsiderevolment ogħla minn 

40 % sal-2030 tal-gassijiet b'effett ta' 

serra; 

14. Ifakkar fil-konkluŜjonijiet tal-Kunsill 

Ewropew tat-23 u l-24 ta' Ottubru li qablu 

unanimament dwar mira domestika ta' 

tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' serra għall-

2030 ta' mill-inqas 40 %, mira tal-UE ta' 

sorsi rinnovabbli ta' 27 % u mira 

nonvinkolanti rigward l-effiëjenza 

enerāetika; jinnota li l-Kunsill Ewropew 

eskluda kwalunkwe sottomiri nazzjonali 

vinkolanti sabiex tiāi pprovduta 

flessibbiltà għall-Istati Membri, 

b'konformità mat-Trattati tal-UE, biex 

jiddeterminaw it-taħlita tal-enerāija 

kosteffikaëi tagħhom stess b'livell baxx ta' 

emissjonijiet tal-karbonju, inkluŜi s-sorsi 

rinnovabbli, l-effiëjenza enerāetika u t-

teknoloāiji b'livell baxx ta' emissjonijiet 

tal-karbonju; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

20. Jiëëara li, għalkemm it-tieni perjodu ta' 

impenn tal-Protokoll ta' Kjoto se jkun 

limitat fil-kobor tiegħu, għandu jitqies 

bħala pass intermedju importanti ħafna, u 

għalhekk jistieden lill-Partijiet, inkluŜi l-

Istati Membri tal-UE, ilestu l-proëess ta' 

ratifika malajr kemm jista' jkun u fi 

kwalunkwe kaŜ qabel Diëembru 2015; 

josserva li l-Parlament lesta l-parti tiegħu 

billi ta l-approvazzjoni tiegħu, u li l-

inkluŜjoni tas-soëjetà ëivili u tat-

trasparenza hija neëessarja biex in-

negozjati jkunu jistgħu jinftiehmu u biex 

tinbena l-fiduëja fost il-Partijiet qabel il-

Konferenza ta' Pariāi; 

20. Jiëëara li, għalkemm it-tieni perjodu ta' 

impenn tal-Protokoll ta' Kjoto se jkun 

limitat fil-kobor tiegħu, għandu jitqies 

bħala pass intermedju importanti ħafna, u 

għalhekk jistieden lill-Partijiet, inkluŜi l-

Istati Membri tal-UE, ilestu l-proëess ta' 

ratifika malajr kemm jista' jkun u fi 

kwalunkwe kaŜ qabel Diëembru 2015; 

josserva li l-Parlament lesta l-parti tiegħu 

billi ta l-approvazzjoni tiegħu, u li l-

inkluŜjoni tas-soëjetà ëivili u tat-

trasparenza hija neëessarja biex in-

negozjati jkunu jistgħu jinftiehmu u biex 

tinbena l-fiduëja fost il-Partijiet qabel il-

Konferenza ta' Pariāi; jiddispjaëih li għadd 

ta' pajjiŜi terzi li pparteëipaw fl-ewwel 

perjodu ta' impenn tal-Protokoll ta' Kjoto 

ma jridux jiftiehma dwar it-tieni perjodu 

ta' impenn; 

Or. en 

 

 


