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Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

1. Jirrikonoxxi l-iskala straordinarja u l-

gravità tat-theddid ikkawŜat mit-tibdil fil-

klima, u huwa estremament imħasseb dwar 

il-fatt li d-dinja għadha 'l bogħod milli 

twettaq l-għan li tillimita t-tisħin globali 

għal taħt iŜ-2 C 'il fuq mil-livelli 

preindustrijali; jistieden lill-gvernijiet 

jieħdu, mingħajr dewmien, miŜuri 

vinkolanti u konkreti kontra t-tibdil fil-

klima u favur ftehim globali ambizzjuŜ u 

āuridikament vinkolanti f'Pariāi fl-2015 

sabiex jilħqu din l-objettiv; jilqa' 

poŜittivament għalhekk l-enëiklika 

"Laudato Si'"; 

1. Jirrikonoxxi l-iskala straordinarja u l-

gravità tat-theddid ikkawŜat mit-tibdil fil-

klima, u huwa estremament imħasseb dwar 

il-fatt li d-dinja għadha 'l bogħod milli 

twettaq l-għan li tillimita t-tisħin globali 

għal taħt iŜ-2 C 'il fuq mil-livelli 

preindustrijali; jistieden lill-gvernijiet 

jieħdu, mingħajr dewmien, miŜuri 

vinkolanti u konkreti kontra t-tibdil fil-

klima u favur ftehim globali ambizzjuŜ u 

āuridikament vinkolanti f'Pariāi fl-2015 

sabiex jilħqu dan l-objettiv;  
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

6. Jirrikonoxxi l-importanza fundamentali 

ta' sistema klimatika stabbli għas-sigurtà 

tal-ikel, għall-produzzjoni tal-enerāija, 

għall-ilma u s-sanità, għall-infrastruttura, 

għall-konservazzjoni tal-bijodiversità u tal-

ekosistemi terrestri u tal-baħar, u għall-paëi 

u l-prosperità fuq livell globali; ifakkar li t-

tibdil fil-klima jaëëelera t-telf tal-

bijodiversità; 

6. Jirrikonoxxi l-importanza fundamentali 

ta' sistema klimatika stabbli għas-sigurtà 

tal-ikel, għall-produzzjoni tal-enerāija, 

għall-ilma u s-sanità, għall-infrastruttura, 

għall-konservazzjoni tal-bijodiversità u tal-

ekosistemi terrestri u tal-baħar, u għall-paëi 

u l-prosperità fuq livell globali; ifakkar li t-

tibdil fil-klima jaëëelera t-telf tal-

bijodiversità; jilqa' poŜittivament għalhekk 

l-enëiklika "Laudato Si'"; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  12a. Huwa mħasseb li l-analiŜi bikrija tal-

impatt kumplessiv tal-INDCs sottomessi 

sal-lum ikkonkludiet li l-INDCs attwali 

mhux riveduti jirriŜultaw f'Ŝieda tat-

temperatura medja globali b'bejn 2.7°C u 

3.5°C; jitlob lill-Partijiet jaqblu fil-COP21 

f'Pariāi li jirrevedu l-INDCs attwali qabel 

l-2020 sabiex isiru konformi mal-aħħar 

valutazzjonijiet xjentifiëi u ma' baāit 

globali tal-karbonju sikur kompatibbli 

maŜ-2°C;  
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  12b. Jirrimarka li l-INDCs sottomessi 

mill-Partijiet għandhom dati tat-tmiem 

differenti; jitlob lill-Partijiet biex, fil-

kuntest tar-rieŜami tal-INDCs qabel l-

2020, jarmonizzaw l-iskedi ta' Ŝmien 

differenti tal-INDCs sal-2025;  
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  13a. Jirrimarka li tnaqqis ta' 40 % sal-

2030 tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett 

ta' serra meta mqabbla mal-livelli tal-

1990 mhuwiex mod kosteffikaëi biex 

tintlaħaq il-mira ta' 2 C sakemm l-

ambizzjoni għall-2020 ma tiŜdiedx għal 

25 % għat-tnaqqis domestiku; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 16a. Jistieden b'insistenza lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri jiŜguraw 

li l-Ftehim ta' Pariāi jirrikonoxxi li r-

rispett, il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-

drittijiet tal-bniedem, li jinkludu l-

ugwaljanza bejn il-āeneri, il-

parteëipazzjoni sħiħa u ugwali tan-nisa, u 

l-promozzjoni attiva ta' tranŜizzjoni āusta 

tal-forza tax-xogħol biex jinħoloq ix-

xogħol diëenti u impjiegi ta' kwalità għal 

kulħadd, huma prerekwiŜit għal azzjoni 

effettiva globali dwar il-klima; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

24. Jinnota li l-bijoekonomija għandha l-

potenzjal li tikkontribwixxi sostanzjalment 

għar-reindustrijalizzazzjoni u l-ħolqien ta' 

impjiegi āodda fl-UE u fil-bqija tad-dinja; 

24. Jinnota li l-bijoekonomija għandha l-

potenzjal li tikkontribwixxi sostanzjalment 

għar-reindustrijalizzazzjoni u l-ħolqien ta' 

impjiegi āodda fl-UE u fil-bqija tad-dinja; 

jirrikonoxxi, madankollu, li l-art u l-

bijomassa huma riŜorsi limitati; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  77a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri jiŜguraw li kwalunkwe miŜura 

adottata minn Parti għall-Ftehim ta' 

Pariāi relatata mal-objettiv tal-

istabbilizzazzjoni tal-konëentrazzjonijiet 

tal-gassijiet b'effett ta' serra fl-atmosfera 

f'livell li jipprevjeni interferenza 

antropoāenika perikoluŜa mas-sistema 

klimatika, jew relatata ma' xi wieħed mill-

prinëipji jew mill-impenji inkluŜi fl-

Artikoli 3 u 4 tal-Konvenzjoni Qafas tan-

Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima, 

ma tkunx soāāetta għal xi trattat eŜistenti 

jew futur ta' Parti sal-punt li tippermetti 

soluzzjoni tat-tilwim bejn l-investituri u l-

istati; 

Or. en 

 

 


