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Grozījums Nr.  2 

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0534/2017 

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

par ANO 2017. gada Klimata pārmaiņu konferenci (COP 23) Bonnā (Vācijā) 

Rezolūcijas priekšlikums 

58.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 58.a atgādina, ka saskaņā ar 

2016. gada 4. novembra Parīzes nolīguma 

2. pantu, mērķis, inter alia, ir palielināt 

spējas pielāgoties klimata pārmaiņu 

nelabvēlīgajai ietekmei un veicināt 

klimatnoturību un tādu attīstību, kam 

raksturīgas zemas siltumnīcefekta gāzu 

emisijas, turklāt tā, lai neapdraudētu 

pārtikas ražošanu, un aicina Komisiju un 

dalībvalstis nodrošināt, ka finanšu 

plūsmas atbilst šim mērķim;  

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0534/2017 

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

par ANO 2017. gada Klimata pārmaiņu konferenci (COP 23) Bonnā (Vācijā) 

Rezolūcijas priekšlikums 

60. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

60. atzīst, ka ir sarežģīti noteikt 

"klimata bēgļa" definīciju un par to 

starptautiski vienoties, bet aicina visā 

nopietnībā atzīt klimata izraisītas 

pārvietošanās un migrācijas veidus un 

mērogu, kas notiek globālās sasilšanas 

izraisītu dabas katastrofu rezultātā; ar 

bažām atzīmē, ka laikposmā no 2008. līdz 

2013. gadam aptuveni 166 miljoni cilvēku 

bija spiesti pamest savas mājas dabas 

katastrofu, jūras līmeņa celšanās, 

ekstremālu laikapstākļu, pārtuksnešošanās, 

ūdens trūkuma, kā arī tropisko un vektoru 

pārnēsātu slimību dēļ; jo īpaši atgādina par 

to, ka ar klimatu saistītie notikumi vairākās 

vietās Āfrikā un Tuvajos Austrumos var 

veicināt politisko nestabilitāti, 

ekonomiskās grūtības un bēgļu krīzes 

saasināšanos Vidusjūras reģionā; 

60. ar bažām atzīmē, ka laikposmā no 

2008. līdz 2013. gadam aptuveni 

166 miljoni cilvēku bija spiesti pamest 

savas mājas dabas katastrofu, jūras līmeņa 

celšanās, ekstremālu laikapstākļu, 

pārtuksnešošanās, ūdens trūkuma, kā arī 

tropisko un vektoru pārnēsātu slimību dēļ; 

jo īpaši atgādina par to, ka ar klimatu 

saistītie notikumi vairākās vietās Āfrikā un 

Tuvajos Austrumos var veicināt politisko 

nestabilitāti, ekonomiskās grūtības un 

bēgļu krīzes saasināšanos Vidusjūras 

reģionā; uzsver, ka cilvēki, kas zaudē savu 

dzīves telpu klimata pārmaiņu dēļ, ir 

jāatbalsta, kad vien tas ir iespējams, to 

mītnes valstī vai tās tuvumā; 

Or. en 

 

 


