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Pakeitimas 2 

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0534/2017 

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

dėl 2017 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos (COP 23) Bonoje (Vokietija) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

58 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 58a. primena, kad pagal 2016 m. 

lapkričio 4 d. Paryžiaus susitarimo 

2 straipsnį susitarimu siekiama, be kita 

ko, didinti gebėjimą prisitaikyti prie 

neigiamo klimato kaitos poveikio ir 

skatinti atsparumą klimato kaitai ir mažu 

išmetamu šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekiu pasižymintį vystymąsi tokiu 

būdu, kad nekiltų grėsmė maisto gamybai, 

ir ragina Komisiją ir valstybes nares 

užtikrinti, kad finansų srautai būtų 

suderinami su šiuo siekiu; 

Or. en 
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Pakeitimas 3 

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0534/2017 

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

dėl 2017 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos (COP 23) Bonoje (Vokietija) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

60 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

60. pripažįsta, kad nustatant priimtiną 

visuotinę pabėgėlio dėl klimato kaitos 

sąvokos apibrėžtį susiduriama su daugeliu 

sunkumų, tačiau ragina rimtai pripažinti 

perkėlimo ir migracijos dėl klimato kaitos, 

kylančius dėl pasaulinio atšilimo 

sukeliamų klimato katastrofų, pobūdį ir 

mastą; susirūpinęs pažymi, kad 2008–

2013 m. apie 166 mln. žmonių buvo 

priversti palikti savo namus dėl gaivalinių 

nelaimių, kylančio jūros lygio, ekstremalių 

meteorologinių reiškinių, dykumėjimo, 

vandens trūkumo, plintančių tropinių ir 

pernešėjų platinamų ligų; ypač primena, 

kad su klimato kaita susiję pokyčiai kai 

kuriose Afrikos dalyse ir Artimuosiuose 

Rytuose gali prisidėti prie politinio 

nestabilumo, ekonominių sunkumų ir 

pabėgėlių krizės Viduržemio jūros regione 

paaštrėjimo; 

60. susirūpinęs pažymi, kad 2008–

2013 m. apie 166 mln. žmonių buvo 

priversti palikti savo namus dėl gaivalinių 

nelaimių, kylančio jūros lygio, ekstremalių 

meteorologinių reiškinių, dykumėjimo, 

vandens trūkumo, plintančių tropinių ir 

pernešėjų platinamų ligų; ypač primena, 

kad su klimato kaita susiję pokyčiai kai 

kuriose Afrikos dalyse ir Artimuosiuose 

Rytuose gali prisidėti prie politinio 

nestabilumo, ekonominių sunkumų ir 

pabėgėlių krizės Viduržemio jūros regione 

paaštrėjimo; pabrėžia, kad reikia teikti 

paramą žmonėms, kurie praranda savo 

gyvenamąją erdvę dėl klimato kaitos, kai 

tik įmanoma, jų gimtojoje šalyje arba jos 

kaimynystėje; 

Or. en 

 

 


