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Alteração  2 

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

em nome do Grupo do PPE 

 

Proposta de resolução B8-0534/2017 

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

sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2017, em Bona, 

Alemanha (COP23) 

Proposta de resolução 

N.º 58-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 58-A. Recorda que, nos termos do 

artigo 2.º do Acordo de Paris, de 4 de 

novembro de 2016, este acordo visa, 

nomeadamente, aumentar a capacidade 

de adaptação aos efeitos adversos das 

alterações climáticas, promover a 

resiliência a essas alterações e lograr um 

desenvolvimento com baixas emissões de 

gases com efeito de estufa, de forma a não 

pôr em risco a produção alimentar, e insta 

a Comissão e os Estados-Membros a 

tornarem os fluxos financeiros coerentes 

com este objetivo; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0534/3 

Alteração  3 

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese 

em nome do Grupo doPPE 

 

Proposta de resolução B8-0534/2017 

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

sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2017, em Bona, 

Alemanha (COP23) 

Proposta de resolução 

N.º 60 

 

Proposta de resolução Alteração 

60. Embora se reconheçam as várias 

dificuldades inerentes ao estabelecimento 

de uma definição universalmente aceite 

do estatuto de refugiado climático, solicita 

que a migração e as deslocações 

motivadas por questões ambientais, bem 

como a dimensão destas, sejam 

reconhecidas como um assunto sério, 

resultante de catástrofes climáticas 

causadas pelo aquecimento global; 
observa com preocupação que, entre 2008 

e 2013, cerca de 166 milhões de pessoas se 

viram forçadas a abandonar as suas casas 

devido a catástrofes naturais, à subida do 

nível do mar, a fenómenos meteorológicos 

extremos, à desertificação, à escassez de 

água e à propagação de doenças tropicais e 

de transmissão vetorial; chama a atenção, 

em especial, para o facto de os 

desenvolvimentos relacionados com o 

clima em algumas zonas de África e do 

Médio Oriente poderem contribuir para a 

instabilidade política e as dificuldades 

económicas e para exacerbar a crise de 

refugiados no Mediterrâneo; 

60. Observa com preocupação que, 

entre 2008 e 2013, cerca de 166 milhões de 

pessoas se viram forçadas a abandonar as 

suas casas devido a catástrofes naturais, à 

subida do nível do mar, a fenómenos 

meteorológicos extremos, à desertificação, 

à escassez de água e à propagação de 

doenças tropicais e de transmissão vetorial; 

chama a atenção, em especial, para o facto 

de os desenvolvimentos relacionados com 

o clima em algumas zonas de África e do 

Médio Oriente poderem contribuir para a 

instabilidade política e as dificuldades 

económicas e para exacerbar a crise de 

refugiados no Mediterrâneo; salienta que 

as pessoas que perdem o seu espaço vital 

devido às alterações climáticas devem 

beneficiar de apoios, sempre que possível, 

nos seus países de origem ou nas 

proximidades; 

Or. en 

 

 


