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Módosítás  2 

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0534/2017 

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

az ENSZ 2017-es bonni (Németország) éghajlatváltozási konferenciájáról (COP23) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

58 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 58a. emlékeztet arra, hogy a 2016. 

november 4-i Párizsi Megállapodás 2. 

cikke értelmében a megállapodás célja 

többek között az éghajlatváltozás 

kedvezőtlen hatásaihoz való 

alkalmazkodás képességének növelése, az 

éghajlatváltozással szembeni ellenálló 

képesség fejlesztése és az üvegházhatású 

gázok alacsony szintű kibocsátásának 

támogatása az élelmiszer-termelés 

veszélyeztetése nélkül, és kéri a 

tagállamokat, hogy a pénzügyi források 

áramlását hozzák összhangba ezzel a 

célkitűzéssel; 

Or. en 
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Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0534/2017 

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

az ENSZ 2017-es bonni (Németország) éghajlatváltozási konferenciájáról (COP23) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

60 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

60. elismeri a klímamenekült 

általánosan elfogadott 

fogalommeghatározásának kidolgozásával 

kapcsolatos számos nehézséget, de kéri az 

éghajlati okokból történő 

lakóhelyelhagyás és a globális 

felmelegedés által kiváltott katasztrófák 

okozta migráció jellegének és 

súlyosságának komoly elismerését; 
aggodalommal állapítja meg, hogy 2008 és 

2013 között 166 millió személy 

kényszerült lakóhelyének elhagyására 

természeti katasztrófák, a tengerszint 

emelkedése, szélsőséges időjárási 

jelenségek, elsivatagosodás, vízhiány, 

valamint a trópusi és a kórokozó-átvivők 

(vektorok) által terjesztett betegségek 

terjedése miatt; felhívja a figyelmet 

különösen arra, hogy Afrika és a Közel-

Kelet egyes részein az éghajlattal 

kapcsolatos fejlemények hozzájárulhatnak 

a politikai instabilitáshoz, a gazdasági 

nehézségekhez és a földközi-tengeri 

menekültválság kiterjedéséhez; 

60. aggodalommal állapítja meg, hogy 

2008 és 2013 között 166 millió személy 

kényszerült lakóhelyének elhagyására 

természeti katasztrófák, a tengerszint 

emelkedése, szélsőséges időjárási 

jelenségek, elsivatagosodás, vízhiány, 

valamint a trópusi és a kórokozó-átvivők 

(vektorok) által terjesztett betegségek 

terjedése miatt; felhívja a figyelmet 

különösen arra, hogy Afrika és a Közel-

Kelet egyes részein az éghajlattal 

kapcsolatos fejlemények hozzájárulhatnak 

a politikai instabilitáshoz, a gazdasági 

nehézségekhez és a földközi-tengeri 

menekültválság kiterjedéséhez; 

hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozás 

miatt életterüket elveszítő embereket 

támogatni kell, lehetőség szerint a saját 

országukban vagy annak közelében; 

Or. en 

 

 


