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10.5.2016 B8-0583/2 

Pozměňovací návrh  2 

Maria Heubuch 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0583/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL 

Sledování a přezkum Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že Pařížská dohoda, 

které bylo dosaženo podle Rámcové 

úmluvy Organizace spojených národů o 

změně klimatu, stanovila celosvětový cíl, 

jímž je udržení nárůstu průměrné globální 

teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti 

hodnotám před průmyslovou revolucí a 

úsilí o to, aby nárůst teploty nepřekročil 

hranici 1,5 °C oproti hodnotám před 

průmyslovou revolucí;  

Or. en 
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10.5.2016 B8-0583/3 

Pozměňovací návrh  3 

Maria Heubuch 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0583/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL 

Sledování a přezkum Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. vyzývá hlavy států a předsedy vlád a 

předsedy Komise a Rady, aby společně s 

předsedou Evropského parlamentu vydali 

společné prohlášení, v němž vyjádří 

závazek EU k Agendě pro udržitelný 

rozvoj 2030 ve všech oblastech vnější a 

vnitřní politiky;  

Or. en 
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10.5.2016 B8-0583/4 

Pozměňovací návrh  4 

Maria Heubuch 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0583/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL 

Sledování a přezkum Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 

zastřešující strategie pro udržitelný rozvoj 

zahrnující všechny relevantní oblasti 

vnitřní a vnější politiky, a to spolu s 

podrobným harmonogramem až do roku 

2030, přezkumem v polovině období a 

zvláštním postupem, který zajistí plnou 

účast Parlamentu, včetně konkrétního 

plánu provádění, který bude koordinovat 

splnění 17 cílů udržitelného rozvoje, 169 

záměrů a 230 globálních ukazatelů; 

zdůrazňuje význam univerzálnosti cílů a 

skutečnost, že EU a její členské státy 

učinily závazek, že všechny cíle a záměry 

plně uskuteční, prakticky i ideologicky; 

6. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 

zastřešující strategie pro udržitelný rozvoj 

zahrnující všechny relevantní oblasti 

vnitřní a vnější politiky, a to spolu s 

podrobným harmonogramem až do roku 

2030, přezkumem v polovině období a 

zvláštním postupem, který zajistí plnou 

účast Parlamentu, včetně konkrétního 

plánu provádění, který bude koordinovat 

splnění 17 cílů udržitelného rozvoje, 169 

záměrů a 230 globálních ukazatelů a který 

zajistí soudržnost s cíli Pařížské dohody a 

jejich plnění; zdůrazňuje význam 

univerzálnosti cílů a skutečnost, že EU a 

její členské státy učinily závazek, že 

všechny cíle a záměry plně uskuteční, 

prakticky i ideologicky; 

Or. en 

 

 


