
 

AM\1135832CS.docx  PE611.454v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

2.10.2017 B8-0534/2 

Pozměňovací návrh  2 

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese  

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0534/2017 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD  

o Konferenci OSN o změně klimatu konané v roce 2017 v německém Bonnu (COP23) 

Návrh usnesení 

Bod 58 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 58a. připomíná, že cílem Pařížské 

dohody ze dne 4. listopadu 2016 je podle 

jejího článku 2 mimo jiné zvyšování 

schopnosti přizpůsobit se nepříznivým 

dopadům změny klimatu a posilování 

odolnosti vůči změně klimatu a 

nízkoemisního rozvoje způsobem, který 

neohrozí produkci potravin, a vyzývá 

Komisi a členské státy, aby směřovaly 

finanční toky k dosažení tohoto cíle; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0534/3 

Pozměňovací návrh  3 

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese  

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0534/2017 

ENVI, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD  

o Konferenci OSN o změně klimatu konané v roce 2017 v německém Bonnu (COP23) 

Návrh usnesení 

Bod 60 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

60. uznává, že je velmi složité vytvořit 

všeobecně přijatelnou definici pojmu 

„klimatický uprchlík“, ale požaduje 

seriózní uznání povahy a rozsahu 

vysídlování a migrace v důsledku změny 

klimatu a katastrof způsobených 

globálním oteplováním; se znepokojením 

konstatuje, že mezi roky 2008 a 2013 

muselo zhruba 166 milionů lidí opustit své 

domovy kvůli přírodním katastrofám, 

zvyšování hladiny moří, extrémním 

povětrnostním jevům, desertifikaci, 

nedostatku vody a šíření tropických nemocí 

a nemocí přenášených vektory; zejména 

připomíná, že vývoj v některých částech 

Afriky a Blízkého východu související s 

klimatem by mohl přispět k politické 

nestabilitě, ekonomickému strádání a 

vystupňování uprchlické krize ve 

Středomoří; 

60. se znepokojením konstatuje, že 

mezi roky 2008 a 2013 muselo zhruba 166 

milionů lidí opustit své domovy kvůli 

přírodním katastrofám, zvyšování hladiny 

moří, extrémním povětrnostním jevům, 

desertifikaci, nedostatku vody a šíření 

tropických nemocí a nemocí přenášených 

vektory; zejména připomíná, že vývoj v 

některých částech Afriky a Blízkého 

východu související s klimatem by mohl 

přispět k politické nestabilitě, 

ekonomickému strádání a vystupňování 

uprchlické krize ve Středomoří; 

zdůrazňuje, že lidé, kteří ztratili svůj 

životní prostor kvůli změně klimatu, by 

měli být dle možností podporováni ve své 

domovské zemi nebo v její blízkosti; 

Or. en 

 

 


