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Pakeitimas 1 

 Davor Škrlec, Marco Zullo ir kiti 

 

Pranešimas A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

ES Alpių regiono strategija 

2015/2324(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

36 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 36a. ragina dalyvaujančias šalis nepradėti 

vykdyti ar finansuoti naujų transporto 

infrastruktūros projektų tol, kol esama 

infrastruktūra nėra visapusiškai 

išnaudota; primygtinai ragina atitinkamas 

valstybes nares užtikrinti, kad jų veikla 

labiau atitiktų ES baltosios knygos dėl 

transporto (COM(2011) 144) tikslus, ypač 

kad ja būtų prisidedama siekiant iki 

2050 m. 60 proc. sumažinti išmetamą 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, ir 

prie jų priderinti savo politiką; 

Or. en 
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 Marco Zullo, Davor Škrlec ir kiti 

 

Pranešimas A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

ES Alpių regiono strategija 

2015/2324(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

36 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  36b. mano, kad nauji projektai, pvz., 

kelias per Alpes maršrutu Turinas–

Lionas, gali būti kenksmingi sveikatai ir 

itin žalingi aplinkai ir visam regionui, be 

to, jie yra neekonomiški; ragina Komisiją 

ir valstybes nares atsižvelgti į tai, kad 

minėta esama geležinkelio linija buvo 

neseniai atnaujinta ir gali atitikti 

numatomo prekių ir keleivių vežimo 

reikalavimus; 

Or. en 
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 Marco Zullo, Davor Škrlec ir kiti 

 

Pranešimas A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

ES Alpių regiono strategija 

2015/2324(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

36 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  36c. ragina Komisiją viešai paskelbti visus 

dokumentus, susijusius su greitųjų 

traukinių geležinkelio atkarpos Lionas–

Turinas statybos projektu ir jo 

finansavimu; 

Or. en 



 

AM\1103731LT.docx  PE589.563v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

7.9.2016 A8-0226/4 

Pakeitimas 4 

 Younous Omarjee, Davor Škrlec ir kiti 

 

Pranešimas A8-0226/2016 

Mercedes Bresso 

ES Alpių regiono strategija 

2015/2324(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

43 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  43a. pabrėžia, kad reikėtų kiek įmanoma 

griežčiau saugoti kalnų vandens išteklius; 

primena, kad vanduo yra viešoji gėrybė ir 

kad jo valdymas visais lygmenimis 

neturėtų būti privatizuotas; 

Or. en 

 

 


