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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

14. Ifakkar li l-limitazzjoni taż-żieda 

fit-temperatura globali medja għal ferm 

inqas minn 2 °C mhijiex garanzija li se jiġu 

evitati impatti klimatiċi negattivi 

sinifikanti; jirrikonoxxi li l-wegħdiet 

attwali għadhom mhumiex biżżejjed biex 

jintlaħqu l-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi; 

jisħaq, għalhekk, li l-emissjonijiet globali 

ta' gassijiet serra għandhom jilħqu l-ogħla 

livell tagħhom mill-aktar fis possibbli u li 

l-partijiet kollha, speċjalment in-

nazzjonijiet tal-G20 kollha, għandhom 

iżidu l-isforzi tagħhom u jaġġornaw l-

NDCs tagħhom sal-2020 wara d-Djalogu 

Faċilitattiv tal-2018; ifakkar li l-

emissjonijiet globali tal-karbonju jeħtieġ 

jiġu eliminati b'mod gradwali sal-2050; 

iqis li l-implimentazzjoni ta' politiki u 

miżuri biex ikunu ssodisfati u 

eventwalment superati l-NDCs għandha 

tkun prijorità nazzjonali għall-pajjiżi kollha 

u li dawn għandhom ikunu evalwati mill-

ġdid kull ħames snin skont il-mekkaniżmu 

ta' ambizzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi; 

jirrikonoxxi, madankollu, li r-rigorożità u l-

livell tal-ambizzjoni ta' strateġiji nazzjonali 

għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ma 

jiddependux fuq il-preżentazzjoni ta' NDC 

aġġornat; 

14. Ifakkar li l-limitazzjoni taż-żieda 

fit-temperatura globali medja għal ferm 

inqas minn 2 °C mhijiex garanzija li se jiġu 

evitati impatti klimatiċi negattivi 

sinifikanti; jirrikonoxxi li l-wegħdiet 

attwali għadhom mhumiex biżżejjed biex 

jintlaħqu l-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi; 

jisħaq, għalhekk, li l-emissjonijiet globali 

ta' gassijiet serra għandhom jilħqu l-ogħla 

livell tagħhom mill-aktar fis possibbli u li 

l-partijiet kollha, speċjalment in-

nazzjonijiet tal-G20 kollha, għandhom 

iżidu l-isforzi tagħhom u jaġġornaw l-

NDCs tagħhom sal-2020 wara d-Djalogu 

Faċilitattiv tal-2018; ifakkar li matul it-

tieni nofs ta' dan is-seklu, għandu 

jintlaħaq bilanċ bejn l-emissjonijiet 

antropoġeniċi mis-sorsi u l-assorbiment 

minn bjar ta' gassijiet serra; iqis li l-

implimentazzjoni ta' politiki u miżuri biex 

ikunu ssodisfati u eventwalment superati l-

NDCs għandha tkun prijorità nazzjonali 

għall-pajjiżi kollha u li dawn għandhom 

ikunu evalwati mill-ġdid kull ħames snin 

skont il-mekkaniżmu ta' ambizzjoni tal-

Ftehim ta' Pariġi; jirrikonoxxi, madankollu, 

li r-rigorożità u l-livell tal-ambizzjoni ta' 

strateġiji nazzjonali għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet ma jiddependux fuq il-

preżentazzjoni ta' NDC aġġornat; 
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