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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 58a. Ifakkar li, skont l-Artikolu 2 

tiegħu, il-Ftehim ta' Pariġi tal-

4 ta' Novembru 2016 għandu l-għan, fost 

l-oħrajn, li jżid il-kapaċità ta' adattament 

għall-impatti negattivi tat-tibdil fil-klima 

u li jrawwem ir-reżiljenza għat-tibdil fil-

klima u l-iżvilupp ta' emissjonijiet baxxi 

ta' gassijiet serra, b'mod li ma jheddidx il-

produzzjoni tal-ikel, u jistieden lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu 

l-flussi finanzjarji konsistenti ma' dan il-

għan; 

Or. en 
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60. Jirrikonoxxi l-ħafna diffikultajiet 

involuti fl-istabbiliment ta' definizzjoni 

aċċettata b'mod universali ta' "rifuġjat 

minħabba l-klima", iżda jappella għal 

rikonoxximent serju tan-natura u l-firxa 

tal-ispostament u l-migrazzjoni minħabba 

l-klima bħala riżultat tad-diżastri kkawżati 

mit-tisħin globali; jinnota bi tħassib li bejn 

l-2008 u l-2013, madwar 166 miljun ruħ 

kienu sfurzati jħallu djarhom minħabba 

diżastri naturali, livelli tal-baħar li qed 

jogħlew, fenomeni ta' temp estrem, 

deżertifikazzjoni, nuqqas ta' ilma, u t-tixrid 

ta' mard tropikali u mard li jinġarr minn 

vettur; ifakkar b'mod partikolari li l-

iżviluppi relatati mal-klima f'partijiet tal-

Afrika u tal-Lvant Nofsani jistgħu 

jikkontribwixxu għal instabbiltà politika, 

diffikultà ekonomika u intensifikazzjoni 

tal-kriżi tar-rifuġjati fil-Mediterran; 

60. Jinnota bi tħassib li bejn l-2008 u l-

2013, madwar 166 miljun ruħ kienu 

sfurzati jħallu djarhom minħabba diżastri 

naturali, livelli tal-baħar li qed jogħlew, 

fenomeni ta' temp estrem, 

deżertifikazzjoni, nuqqas ta' ilma, u t-tixrid 

ta' mard tropikali u mard li jinġarr minn 

vettur; ifakkar b'mod partikolari li l-

iżviluppi relatati mal-klima f'partijiet tal-

Afrika u tal-Lvant Nofsani jistgħu 

jikkontribwixxu għal instabbiltà politika, 

diffikultà ekonomika u intensifikazzjoni 

tal-kriżi tar-rifuġjati fil-Mediterran; 

jenfasizza li l-persuni li jitilfu l-post tal-

għajxien tagħhom minħabba t-tibdil fil-

klima għandhom ikunu appoġġjati, fejn 

possibbli, fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom jew 

fil-viċinanzi; 

Or. en 

 

 


