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10.5.2016 B8-0583/2 

Grozījums Nr.  2 

Maria Heubuch 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0583/2016 

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

Turpmākie pasākumi un pašreizējais stāvoklis saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 

2030. gadam 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ea apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ea. tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Vispārējās konvencijas par klimata 

pārmaiņām Parīzes nolīgumā noteiktais 

globālais mērķis ir noturēt planētas 

vidējās temperatūras pieaugumu krietni 

zem 2 °C salīdzinājumā ar 

pirmsindustriālo līmeni un turpināt 

centienus ierobežot temperatūras 

pieaugumu zem 1,5 °C, 

Or. en 
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10.5.2016 B8-0583/3 

Grozījums Nr.  3 

Maria Heubuch 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0583/2016 

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

Turpmākie pasākumi un pašreizējais stāvoklis saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 

2030. gadam 

Rezolūcijas priekšlikums 

8.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 8.a aicina dalībvalstu valstu un valdību 

vadītājus un Komisijas un Padomes 

priekšsēdētājus sniegt kopīgu paziņojumu 

ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju, 

kurā tiktu apliecināts, ka ES uzņemas 

saistības attiecībā uz Ilgtspējīgas attīstības 

programmu 2030. gadam visās ārpolitikas 

un iekšpolitikas jomās;  

Or. en



 

AM\1094844LV.doc  PE582.601v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

 

10.5.2016 B8-0583/4 

Grozījums Nr.  4 

Maria Heubuch 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0583/2016 

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

Turpmākie pasākumi un pašreizējais stāvoklis saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 

2030. gadam 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. aicina Komisiju nākt klajā ar 

priekšlikumu par visaptverošu ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju, kurā būtu iekļautas 

visas attiecīgās iekšpolitikas un ārpolitikas 

jomas, paredzot detalizētu grafiku līdz 

2030. gadam, vidusposma pārskatīšanu un 

īpašu procedūru, kas nodrošina Eiropas 

Parlamenta pilnīgu iesaisti, tostarp 

konkrētu īstenošanas plānu par to, kā 

koordinēt 17 uzdevumu, 169 mērķu un 

230 globālu rādītāju sasniegšanu; uzsver, 

cik svarīgs ir mērķu universālums, kā arī 

to, ka ES un tās dalībvalstis ir uzņēmušās 

saistības īstenot visus mērķus pilnībā, 

praksē un pēc būtības; 

6. aicina Komisiju nākt klajā ar 

priekšlikumu par visaptverošu ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju, kurā būtu iekļautas 

visas attiecīgās iekšpolitikas un ārpolitikas 

jomas, paredzot detalizētu grafiku līdz 

2030. gadam, vidusposma pārskatīšanu un 

īpašu procedūru, kas nodrošina Eiropas 

Parlamenta pilnīgu iesaisti, tostarp 

konkrētu īstenošanas plānu par to, kā 

koordinēt 17 uzdevumu, 169 mērķu un 

230 globālu rādītāju sasniegšanu un 

nodrošināt gan atbilstību Parīzes 

nolīguma mērķiem, gan to sasniegšanu; 

uzsver, cik svarīgs ir mērķu universālums, 

kā arī to, ka ES un tās dalībvalstis ir 

uzņēmušās saistības īstenot visus mērķus 

pilnībā, praksē un pēc būtības; 

Or. en 

 

 


