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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

14.4.2010 A7-0111/18 

Pakeitimas  18 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

d÷l ES santykių su Lotynų Amerika strategijos 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

G konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

G. kadangi pastaraisiais metais Lotynų 
Amerikos karin÷s išlaidos labai išaugo, 

G. kadangi pastaraisiais metais tiek Lotynų 
Amerikos, tiek Europos karin÷s išlaidos 
labai išaugo, 

Or. es 
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 LT 

 
14.4.2010 A7-0111/19 

Pakeitimas  19 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

d÷l ES santykių su Lotynų Amerika strategijos 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

L konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

L. kadangi vystyti santykius su Lotynų 
Amerika naudinga abiem šalims ir gali būti 
pravartu visoms ES valstyb÷ms nar÷ms, 

L. kadangi vystyti santykius su Lotynų 
Amerika naudinga abiem šalims ir gali būti 
pravartu tiek visoms ES valstyb÷ms 
nar÷ms, tiek visoms Lotynų Amerikos 
šalims, 

Or. es 
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 LT 

 
14.4.2010 A7-0111/20 

Pakeitimas  20 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

d÷l ES santykių su Lotynų Amerika strategijos 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. teigiamai vertina Komisijos komunikatą 
„Europos Sąjunga ir Lotynų Amerika – 
pasaulin÷s reikšm÷s partneryst÷“, skirtą 
nustatyti, įvertinti ir pateikti veiklos 
pasiūlymus siekiant visavert÷s dviejų 
regionų strategin÷s partneryst÷s; 

1. atkreipia d÷mesį į  Komisijos 
komunikatą „Europos Sąjunga ir Lotynų 
Amerika – pasaulin÷s reikšm÷s 
partneryst÷“, skirtą veiklos pasiūlymams 
siekiant visavert÷s dviejų regionų 
strategin÷s partneryst÷s nustatyti, įvertinti 
ir pateikti; 

Or. es 



 

AM\812790LT.doc 4/16 PE439.753v01-00 

 LT 

 
14.4.2010 A7-0111/21 

Pakeitimas  21 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

d÷l ES santykių su Lotynų Amerika strategijos 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

2 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

2. džiaugiasi pirmininkaujančios Ispanijos 
pastangomis, paskatinusiomis pasirašyti 
ES ir Centrin÷s Amerikos partneryst÷s 
sutartį ir daugiašalius prekybos susitarimus 
su Kolumbija ir Peru, taip pat tvirta valia 
bei noru atnaujinti ES ir MERCOSUR 
derybas; 

2. atkreipia d÷mesį į pirmininkaujančios 
Ispanijos pastangas, paskatinusias 
pasirašyti ES ir Centrin÷s Amerikos 
partneryst÷s sutartį ir daugiašalius 
prekybos susitarimus su Kolumbija ir Peru, 
taip pat tvirta valia bei noru atnaujinti ES ir 
MERCOSUR derybas; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/22 

Pakeitimas  22 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

d÷l ES santykių su Lotynų Amerika strategijos 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

5 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

5. pabr÷žia, kad labai svarbūs tie principai 
ir vertyb÷s, kuriais grindžiama dviejų 
regionų strategin÷ partneryst÷, pavyzdžiui, 
pliuralistin÷s ir atstovaujamosios 
demokratijos, pagarbos žmogaus teis÷ms ir 
pagrindin÷ms laisv÷ms, žodžio laisv÷s, 
teisin÷s valstyb÷s, teis÷s viršenyb÷s, teis÷s į 
sąžiningą teismą, teisinio saugumo ir visų 
formų diktatūros ar autoritarizmo 
pasmerkimo; 

pabr÷žia, kad labai svarbūs tie principai ir 
vertyb÷s, kuriais grindžiama dviejų regionų 
strategin÷ partneryst÷, pavyzdžiui, 
pliuralistin÷s ir atstovaujamosios 
demokratijos, pagarbos žmogaus teis÷ms 
(politin÷je, ekonomin÷je ir socialin÷je 

srityse) ir pagrindin÷ms laisv÷ms, žodžio 
laisv÷s, teisin÷s valstyb÷s, teis÷s 
viršenyb÷s, teis÷s į sąžiningą teismą, 
teisinio saugumo ir visų formų diktatūros 
ar autoritarizmo pasmerkimo; 

Or. es 
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 LT 

 
14.4.2010 A7-0111/23 

Pakeitimas  23 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

d÷l ES santykių su Lotynų Amerika strategijos 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

15 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

15. pabr÷žia savo įsitikinimą, kad daugelio 
Lotynų Amerikos partnerių vidaus 
stabilumas vis dar priklauso nuo valstyb÷s 
reformos, kurią vykdant ir priimant 
sprendimus reikia įtraukti visas vietos 
tautas ir kitas mažumas, taip siekiant 
išvengti bet kokios diskriminacijos ir 
paremti jų kultūros bei tradicijų 
išsaugojimą, nes tai dar labiau praturtintų 
visuomenę ir sustiprintų demokratinį 
valdymą; 

pabr÷žia savo įsitikinimą, kad daugelio 
Lotynų Amerikos partnerių vidaus 
stabilumas vis dar priklauso nuo valstyb÷s 
reformos, kurią vykdant ir priimant 
sprendimus reikia iki galo ir veiksmingai 
įtraukti visas vietos tautas ir kitas 
mažumas, taip siekiant išvengti bet kokios 
diskriminacijos ir paremti jų kultūrines 
teises bei tradicijų išsaugojimą, nes tai dar 
labiau praturtintų visuomenę ir sustiprintų 
demokratinį valdymą; 

Or. es 
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 LT 

 
14.4.2010 A7-0111/24 

Pakeitimas  24 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

d÷l ES santykių su Lotynų Amerika strategijos 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

18 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

18. atkreipiant d÷mesį į šiuo metu 
vykdomus projektus Peru, Kolumbijoje ir 
Bolivijoje, rekomenduoja padidinti l÷šas, 
skirtas narkotinių kultūrų išnaikinimui, 
vykdant alternatyvaus vystymosi 
finansavimo programas; 

atkreipiant d÷mesį į šiuo metu vykdomus 
projektus Peru, Kolumbijoje ir Bolivijoje, 
rekomenduoja padidinti l÷šas, skirtas 
narkotinių kultūrų išnaikinimui, vykdant 
alternatyvaus vystymosi finansavimo 
programas ir ieškant būdų, kaip įtraukti 
atitinkamas bendruomenes;  

Or. es 
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 LT 

 
14.4.2010 A7-0111/25 

Pakeitimas  25 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

d÷l ES santykių su Lotynų Amerika strategijos 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

22 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

22. siekiant pabaigti pirmąjį etapą 
primygtinai skatina v÷l tęsti Europos 
Sąjungos ir MERCOSUR partneryst÷s 
derybas, kadangi s÷kmingai pasirašytas šio 
tipo partneryst÷s susitarimas būtų ypač 
svarbus ir paveiktų 700 milijonų asmenų, 
taip pat būtų daugiausiai siekiantis dviejų 
regionų susitarimas pasaulyje, taip pat iki 
aukščiausiojo lygio susitikimo Madride 
pabaigti Europos Sąjungos ir Centrin÷s 
Amerikos asociacijos susitarimo derybas, 
peržiūr÷ti 2003 m. ES ir Andų bendrijos 
politinio dialogo ir bendradarbiavimo 
susitarimą ir išpl÷toti galiojančius 
asociacijos susitarimus Meksika ir Čile; 
pabr÷žia, kad derybos d÷l ES ir Andų 
bendrijos šalių daugiašalio prekybos 
susitarimo buvo s÷kmingai baigtos; 
stengsis deramai kruopščiai vykdyti šių 
susitarimų ratifikavimo Parlamente 
procedūrą, siekdamas užtikrinti, kad 
susitarimai tur÷tų teigiamą poveikį visiems 
abipusiai svarbiems aspektams; 

siekiant pabaigti pirmąjį etapą primygtinai 
skatina v÷l tęsti Europos Sąjungos ir 
MERCOSUR partneryst÷s derybas, 
kadangi s÷kmingai pasirašytas šio tipo 
partneryst÷s susitarimas būtų ypač svarbus 
ir paveiktų 700 milijonų asmenų, taip pat 
būtų daugiausiai siekiantis dviejų regionų 
susitarimas pasaulyje, taip pat atkreipia 
d÷mesį į pastangas iki aukščiausiojo lygio 
susitikimo Madride pabaigti Europos 
Sąjungos ir Centrin÷s Amerikos asociacijos 
susitarimo derybas, peržiūr÷ti 2003 m. ES 
ir Andų bendrijos politinio dialogo ir 
bendradarbiavimo susitarimą ir išpl÷toti 
galiojančius asociacijos susitarimus 
Meksika ir Čile; pabr÷žia, kad baigtos 
derybos d÷l ES ir Andų bendrijos šalių 
daugiašalio prekybos susitarimo; stengsis 
deramai kruopščiai vykdyti šių susitarimų 
ratifikavimo Parlamente procedūrą, 
siekdamas užtikrinti, kad susitarimai tur÷tų 
teigiamą poveikį visiems abipusiai 
svarbiems aspektams; 

Or. es 
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 LT 

 
14.4.2010 A7-0111/26 

Pakeitimas  26 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

d÷l ES santykių su Lotynų Amerika strategijos 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

32 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

32. džiaugiasi, kad siekiama lyčių lygyb÷s; 
rekomenduoja vystyti ES ir Lotynų 
Amerikos bendradarbiavimo priemones, 
kuriomis skatinama stiprinti teisinę moterų 
pad÷tį, vienodas mokymosi ir darbo 
galimybes ir žmogaus bei socialines teises; 

džiaugiasi, kad siekiama lyčių lygyb÷s; 
ragina d÷ti daugiau pastangų šioje srityje, 

rekomenduoja vystyti ES ir Lotynų 
Amerikos bendradarbiavimo priemones, 
kuriomis skatinama stiprinti teisinę moterų 
pad÷tį, vienodas mokymosi ir darbo 
galimybes ir žmogaus bei socialines teises, 
ir ragina vyriausybes ir atitinkamas 

bendradarbiavimo organizacijas remti 

tokias iniciatyvas ir skirti pakankamai 

žmogiškųjų, finansinių ir techninių 

išteklių; 

Or. es 
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 LT 

 
14.4.2010 A7-0111/27 

Pakeitimas  27 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

d÷l ES santykių su Lotynų Amerika strategijos 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

37 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

37. palankiai vertina ES ir LAK ministrų 
bei aukštų socialin÷s apsaugos pareigūnų 
susitikimą, vyksiantį 2010 m. geguž÷s 13 ir 
14 d. Alcalá de Henares (prie Madrido), d÷l 
socialin÷s apsaugos sistemų koordinavimo 
ir palaiko Lotynų Amerikos socialin÷s 
apsaugos organizacijos (isp. OISS) darbą, 
skatinantį ekonominę ir socialinę gerovę 
koordinuojant ir keičiantis tarpusavio 
patirtimi socialin÷s apsaugos srityje; 

palankiai vertina ES ir LAK ministrų bei 
aukštų socialin÷s apsaugos pareigūnų 
susitikimą, vyksiantį 2010 m. geguž÷s 13 ir 
14 d. Alcalá de Henares (prie Madrido), d÷l 
socialin÷s apsaugos sistemų koordinavimo 
ir palaiko Lotynų Amerikos socialin÷s 
apsaugos organizacijos (isp. OISS) darbą, 
skatinantį ekonominę ir socialinę gerovę 
koordinuojant ir keičiantis tarpusavio 
patirtimi socialin÷s apsaugos srityje, ir 
ragina, kad pareigūnų susitikime ir OISS 

būtų teikiami novatoriški pasiūlymai, 

siekiant užtikrinti kuo geresnę socialinę 

atitinkamų gyventojų apsaugą;  

Or. es 
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 LT 

 
14.4.2010 A7-0111/28 

Pakeitimas  28 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

d÷l ES santykių su Lotynų Amerika strategijos 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

39 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

39. kartoja, kad konkrečių ir praktinių 
veiksmų strategija siekiant integracijos 
(kelių, naftotiekio ir dujotiekio, 
tarpregionin÷s prekybos pl÷tra ir kt.) ir 
įvairių subjektų, vykdančių veiklą savo 
regione, reklama, palengvintų integracinį 
postūmį ir sustiprintų bendruomen÷s 
jausmą regione; 

39. kartoja, kad konkrečių ir praktinių 
veiksmų strategija siekiant integracijos 
(kelių, geležinkelių, naftotiekio ir 
dujotiekio, bendradarbiavimo 
atsinaujinančios energijos srityje, 
tarpregionin÷s prekybos pl÷tra ir kt.) ir 
įvairių subjektų, vykdančių veiklą savo 
regione, reklama, palengvintų integracinį 
postūmį ir sustiprintų bendruomen÷s 
jausmą regione; 

Or. es 
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 LT 

 
14.4.2010 A7-0111/29 

Pakeitimas  29 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

d÷l ES santykių su Lotynų Amerika strategijos 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

40 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

40. pabr÷žia, kad siekiant užkirsti kelią šio 
regiono augimo sąstingiui ir išvengti 
tvarios pl÷tros blokavimo, reikia suderinti 
strategiją energetikos, vandens ir ryšių 
sektoriuose; 

40. pabr÷žia, kad siekiant užkirsti kelią šio 
regiono augimo sąstingiui ir išvengti 
tvarios pl÷tros blokavimo, reikia įtraukti 
viešąsias institucijas rengiant strategiją 
energetikos, vandens ir ryšių sektoriuose, ir 
neberemti labai stambių energijos 

gamybos projektų, pvz., užtvankų statybų, 

kurie daro didelį neigiamą poveikį 

aplinkai ir apylinkių gyventojams;  

Or. es 
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 LT 

 
14.4.2010 A7-0111/30 

Pakeitimas  30 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

d÷l ES santykių su Lotynų Amerika strategijos 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

53 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

53. pabr÷žia, kad reikia sudaryti 

subregioninius asociacijos susitarimus, 

d÷l kurių šiuo metu deramasi, ir 

apgailestauja, kad kol kas kai kurie iš šių 

susitarimų yra d÷l įvairių priežasčių 

užstrigę; tačiau persp÷ja, kad atsiradus 

nesprendžiamiems klausimams reik÷tų 

ieškoti alternatyvių sprendimų, 

nepamirštant bendros strategin÷s vizijos ir 

siekiant neizoliuoti tų šalių, kurios siekia 

pl÷toti savo politinius ir prekybos 

santykius su ES; 

Išbraukta. 

Or. es 
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 LT 

 
14.4.2010 A7-0111/31 

Pakeitimas  31 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

d÷l ES santykių su Lotynų Amerika strategijos 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

54 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

54. dar kartą pakartoja, kad ES remia 
regionin÷s integracijos procesus ir blokų 
derybų metodą, kurį ES taiko sudarydama 
asociacijos susitarimus, pvz., su Centrine 
Amerika; vis d÷lto pripažįsta, kad šalys, 
norinčios pagerinti savo santykius su ES, 

netur÷tų atsidurti nepalankioje pad÷tyje 

nei d÷l regionin÷s integracijos proceso 

vidaus problemų, kaip pvz., Andų 

bendrija, nei d÷l bloką sudarančių šalių 

nepriklausomų sprendimų, nors galbūt jie 

teis÷ti; 

dar kartą pakartoja, kad ES remia 
regionin÷s integracijos procesus ir blokų 
derybų metodą, kurį ES taiko sudarydama 
asociacijos susitarimus, pvz., su Centrine 
Amerika, ir primygtinai prašo, kad ES 
vengtų bet kokios pad÷ties, d÷l kurios 

gal÷tų kilti gr÷sm÷ šiems integracijos 

procesams, kurie neretai yra labai 

netvirti;  

Or. es 



 

AM\812790LT.doc 15/16 PE439.753v01-00 

 LT 

 
14.4.2010 A7-0111/32 

Pakeitimas  32 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

d÷l ES santykių su Lotynų Amerika strategijos 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

55 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

55. remia Komisijos pasiūlytos Lotynų 
Amerikos investicin÷s priemon÷s (LAIP), 
kuri būtų aiškiai apčiuopiamas Sąjungos 
įsipareigojimas konsoliduoti regionų 
integraciją ir Lotynų Amerikos vidaus 
integraciją, steigimą; atkreipia d÷mesį į tai, 
kad Bendrijos biudžete 2013 m. skirta 
100 milijonų eurų suma, kuri neapima 
valstybių narių papildomų ind÷lių ir 
subsidijų; 

55. remia Komisijos pasiūlytos Lotynų 
Amerikos investicin÷s priemon÷s (LAIP), 
kuri būtų aiškiai apčiuopiamas Sąjungos 
įsipareigojimas konsoliduoti regionų 
integraciją ir Lotynų Amerikos vidaus 
integraciją, steigimą ir tikisi, kad ji 
prisid÷s prie to, kad Europos investicijos 

pasiektų įvairesnes šalis ir sektorius; 
atkreipia d÷mesį į tai, kad Bendrijos 
biudžete 2013 m. skirta 100 milijonų eurų 
suma, kuri neapima valstybių narių 
papildomų ind÷lių ir subsidijų; 

Or. es 
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 LT 

 
14.4.2010 A7-0111/33 

Pakeitimas  33 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

d÷l ES santykių su Lotynų Amerika strategijos 
2009/2213(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

20 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

20. teigia, kad klimato kaita ir pasaulinis 
atšilimas tur÷tų ir toliau būti vienu 
politin÷s ES ir Lotynų Amerikos ir Karibų 
jūros regiono šalių darbotvark÷s prioritetų; 
pabr÷žia, kad būtina laikytis bendrų 
pozicijų įvairiuose, ypač JT 
organizuojamuose, forumuose, skirtuose 
dialogui aplinkos ir klimato kaitos 
klausimams, taip pat remti 2010 m. 
pabaigoje Meksikoje organizuojamą 
aukščiausiojo lygio susitikimą; taip pat po 
pirmojo abiejų regionų aplinkos apsaugos 
ministrų susitikimo 2008 m. kovo m÷n. 
Briuselyje, prašo šių susitikimų tęstinumo; 
be to pabr÷žia, kad neturtingiausieji, ir 
ypač vietos gyventojų bendruomen÷s, yra 
pirmosios klimato kaitos ir visuotinio 
atšilimo neigiamo poveikio aukos; 

teigia, kad klimato kaita ir pasaulinis 
atšilimas tur÷tų ir toliau būti vienu 
politin÷s ES ir Lotynų Amerikos ir Karibų 
jūros regiono šalių darbotvark÷s prioritetų; 
pabr÷žia, kad būtina laikytis bendrų 
pozicijų įvairiuose, ypač JT 
organizuojamuose, forumuose, skirtuose 
dialogui aplinkos ir klimato kaitos 
klausimams, taip pat remti 2010 m. 
pabaigoje Meksikoje organizuojamą 
aukščiausiojo lygio susitikimą; taip pat po 
pirmojo abiejų regionų aplinkos apsaugos 
ministrų susitikimo 2008 m. kovo m÷n. 
Briuselyje, prašo šių susitikimų tęstinumo; 
be to pabr÷žia, kad neturtingiausieji, ir 
ypač vietos gyventojų bendruomen÷s, yra 
pirmosios klimato kaitos ir visuotinio 
atšilimo neigiamo poveikio aukos; taip pat 
tikisi, kad taikant Lotynų Amerikos 

investicinę priemonę (LAIP), be kita ko, 

būtų remiami kovos su klimato kaitos 

padariniais, viešojo priemiestinio 

transporto ir elektrinių transporto 

priemonių projektai, Ekvadoro projektas 

„ITT-Yasuní“ ir t.t.; 

    

Or. es 

 
 


