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Miroslav Ouzký 

f’isem il-Grupp ECR 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

f’isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

L-iŜvilupp ta’ poŜizzjoni komuni tal-UE qabel il-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-

IŜvilupp Sostenibbli (Rio+20) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 6 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

6. Jenfasizza li hemm bŜonn kruëjali li 

tingħata doŜa ta' urāenza akbar u ta' 

dinamiŜmu fl-implimentazzjoni u l-

governanza internazzjonali tal-politiki tal-

iŜvilupp sostenibbli li l-progress tagħhom 

qed isir bil-mod; 

6. Jenfasizza li hemm bŜonn kruëjali li 

tingħata doŜa ta' urāenza akbar u ta' 

dinamiŜmu fl-implimentazzjoni tal-politiki 

tal-iŜvilupp sostenibbli li l-progress 

tagħhom qed isir bil-mod; 
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Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

f’isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

L-iŜvilupp ta’ poŜizzjoni komuni tal-UE qabel il-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-

IŜvilupp Sostenibbli (Rio+20) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 27 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

27. Jenfasizza li l-estrazzjoni u l-uŜu tar-

riŜorsi għandhom impatt kbir fuq l-

ambjent u fuq il-komunitajiet lokali; 

iħeāāeā lill-Kummissjoni tintegra l-

kunëett tal-internalizzazzjoni tal-ispejjeŜ 

esterni fuq l-ambjent u l-komunitajiet fid-

diskussjonijiet u n-negozjati f'Rio+20; 

27. Jenfasizza li l-estrazzjoni u l-uŜu tar-

riŜorsi huma relevanti għall-ambjent u 

għall-komunitajiet lokali; jitlob lill-

Kummissjoni tqis jekk il-kunëett tal-

internalizzazzjoni tal-ispejjeŜ esterni fuq l-

ambjent u l-komunitajiet għandux jiāi 

integrat fid-diskussjonijiet u n-negozjati 

f'Rio+20; 

Or. cs 
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Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 
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IŜvilupp Sostenibbli (Rio+20) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 38 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

38. Jagħmel referenza għall-iskarsezza 

dejjem tiŜdied ta' sorsi tal-enerāija fossili, 

bħalma huma Ŝ-Ŝejt, il-gass naturali jew il-

faħam; jfakkar fil-kontribut tagħhom 

għall-effett tal-gassijiet b'effett serra, 

filwaqt li sorsi mhux konvenzjonali 

għandhom ikunu soāāetti għal valutazzjoni 

tal-impatt ambjentali u tal-produttività; 

38. Jagħmel referenza għas-skarsezza 

dejjem tiŜdied ta' sorsi tal-enerāija fossili, 

bħal ma huma Ŝ-Ŝejt, il-gass naturali jew il-

faħam u jenfasizza l-kontribut divrenzjat 

tagħhom għall-effett tal-gassijiet b'effett 

serra, filwaqt li sorsi mhux konvenzjonali 

għandhom ikunu soāāetti għal valutazzjoni 

tal-impatt ambjentali u tal-produttività 

filwaqt li jitqies il-fatt li l-ħtiāijiet 

enerāetiëi baŜiëi għandhom ikunu Ŝgurati 

indipendentement mill-kundizzjonijiet tat-

temp; 
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IŜvilupp Sostenibbli (Rio+20) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 40 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

40. Jenfasizza li t-tranŜizzjoni lejn 

ekonomija ekoloāika teħtieā 

trasformazzjoni radikali tas-settur tal-

enerāija sabiex ikunu promossi l-enerāija 

rinnovabbli u l-effiëjenza tal-enerāija u 

wkoll l-aëëess universali għall-enerāija 

għall-foqra u biex titkattar l-

elettrifikazzjoni, speëjalment fil-pajjiŜi l-

anqas Ŝviluppati; jenfasizza l-bŜonn għal 

teknoloāija ta' enerāija rinovabbli u 

teknoloāija (transettorjali) u trasferiment 

tal-għarfien, partikolarment biex ikun 

appoāāat uŜu tal-enerāija rinovabbli lokali 

u fuq skala Ŝgħira, biex ma jiāix ostakolat 

id-dritt tagħhom għall-iŜvilupp; 

40. Jenfasizza li t-tranŜizzjoni lejn 

ekonomija ekoloāika teħtieā 

trasformazzjoni tas-settur tal-enerāija 

inkluŜa l-promozzjoni tal-enerāija 

rinnovabbli u l-effiëjenza tal-enerāija u 

wkoll l-aëëess universali għall-enerāija 

għall-foqra u biex titkattar l-

elettrifikazzjoni, speëjalment fil-pajjiŜi l-

anqas Ŝviluppati; jenfasizza l-bŜonn għal 

teknoloāija ta' enerāija rinovabbli u 

teknoloāija (transettorjali) u trasferiment 

tal-għarfien, partikolarment biex ikun 

appoāāat uŜu tal-enerāija rinovabbli lokali 

u fuq skala Ŝgħira, biex ma jiāix ostakolat 

id-dritt tagħhom għall-iŜvilupp; 

Or. cs 
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Paragrafu 41 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

41. Jitlob għal miri u miŜuri globali biex 

jiŜdiedu l-uŜu tal-enerāija rinovabbli u l-

effiëjenza tal-enerāija mad-dinja kollha; 

41. imħassar 

Or. cs 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 46 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

46. Ifakkar fir-riskji b'rabta mal-enerāija 

nukleari, kif reāa' āie pprovat mid-diŜastru 

ta' Fukushima; jitlob eliminazzjoni 

gradwali tal-impjanti tal-enerāija nukleari 

eŜistenti u huwa kontra l-bini ta' 

kwalunkwe impjant tal-enerāija nukleari 

ādid; 

46. Ifakkar fir-riskji b'rabta mal-enerāija 

nukleari, kif āie pprovat mid-diŜastru ta' 

Fukushima, jitlob eliminazzjoni gradwali 

tal-impjanti tal-enerāija nukleari eŜistenti 

f’Ŝoni ta’ attività sismika fejn it-

teknoloāija ta’ impjanti tali ma tkunx 

meqjusa sikura jew robusta biŜŜejjed biex 

timmitiga r-riskji tal-post; jitlob ukoll li l-

esperjenza miksuba minn diŜastri 

preëedenti titqies meta jinbnew impjanti 

tal-enerāija nukleari āodda; 
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Paragrafu 48 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

48. Jenfasizza li hemm bŜonn urāenti li 

tkun promossa agrikoltura fuq skala Ŝgħira, 

sostenibbli, u organika fil-kuntest tal-

eliminazzjoni tal-faqar, filwaqt li jiāi 

rikonoxxut li, is-sistemi tal-biedja 

multifunzjonali b'impatt baxx xieraq li tuŜa 

boskijiet ta' Ŝerriegħa tradizzjonali, diāà 

jeŜistu u għandhom jiāu promossi; jitlob 

għal aëëess sigur għaŜ-Ŝrieragħ għas-

segmenti kollha tal-popolazzjoni; jisħaq 

fuq il-fatt li l-għelejjel GM u l-

monokultura ma jagħmlux parti mill-

iŜvilupp sostenibbli; 

48. Jenfasizza li hemm bŜonn urāenti li 

tkun promossa agrikoltura fuq skala Ŝgħira, 

sostenibbli, u organika fil-kuntest tal-

eliminazzjoni tal-faqar, filwaqt li jiāi 

rikonoxxut li, is-sistemi tal-biedja 

multifunzjonali b'impatt baxx xieraq li tuŜa 

boskijiet ta' Ŝerriegħa tradizzjonali, diāà 

jeŜistu u għandhom jiāu promossi; 

Or. cs 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

71. Jitlob għall-istabbiliment, fuq livell 

internazzjonali, ta' taxxa fuq it-

tranŜazzjonijiet finanzjarji u biex id-dħul 

jintuŜa għas-sostenn tal-bijodiversità u 

tal-ħarsien tal-klima fil-pajjiŜi li qed 

jiŜviluppaw konformement mal-objettivi 

stabbiliti fl-ambitu tal-UNFCCC u s-

CBD; 

71. imħassar 

Or. cs 
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Paragrafu 101 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

101. Ifakkar il-proposta tiegħu għal qorti 

ambjentali internazzjonali sabiex il-

leāiŜlazzjoni ambjentali globali ssir b'mod 

li tkun torbot u infurzata aktar, jew 

almenu awtorità internazzjonali, bħal 

ombudsman b'setgħat ta' medjazzjoni; 

101. imħassar 

Or. cs 
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Paragrafu 26 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

26. Iqis li huwa parti mir-responsabilità tal-

pajjiŜi industrijalizzati li jappoāāaw lill-

pajjiŜi li qed jiŜviluppaw fi triqithom lejn l-

iŜvilupp, u li jippermettulhom ma jwettqux 

l-istess Ŝbalji fir-rigward tar-riŜorsi 

naturali u tal-mezzi ta' Ŝvilupp mhux 

sostenibbli; 

26. Iqis li huwa parti mir-responsabilità tal-

pajjiŜi industrijalizzati li jappoāāaw lill-

pajjiŜi li qed jiŜviluppaw fi triqithom lejn l-

iŜvilupp, u li jippermettulhom li jevitaw l-

uŜu mhux xieraq tar-riŜorsi naturali, u l-

iŜvilupp mhux sostenibbli; 

Or. cs 



 

AM\878445MT.doc  PE472.703 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

26.9.2011 B7-0522/13 

Emenda  13 

Miroslav Ouzký 

f’isem il-Grupp ECR 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

f’isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

L-iŜvilupp ta’ poŜizzjoni komuni tal-UE qabel il-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-

IŜvilupp Sostenibbli (Rio+20) 
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Paragrafu 39 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

39. Iwissi kontra kwalunkwe operazzjoni 

ta' esplorazzjoni u estrazzjoni taŜ-Ŝejt 

offshore f'Ŝoni fraāli mil-lat ambjentali 

bħaŜ-Ŝona Artika biex jiffaëilita t-

tranŜizzjoni lejn produzzjoni enerāetika 

internazzjonali mingħajr karbonju u huwa 

kontra l-estrazzjoni taŜ-Ŝejt miksub minn 

ramel tal-qatran u shales taŜ-Ŝejt, 

39. Iwissi kontra kwalunkwe operazzjoni 

ta' esplorazzjoni u estrazzjoni taŜ-Ŝejt 

offshore f'Ŝoni fraāli mil-lat ambjentali 

bħaŜ-Ŝona Artika biex jiffaëilita t-

tranŜizzjoni lejn produzzjoni enerāetika 

internazzjonali; 

Or. cs 



 

AM\878445MT.doc  PE472.703 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

26.9.2011 B7-0522/14 

Emenda  14 

Miroslav Ouzký 

f’isem il-Grupp ECR 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0522/2011 

Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký, 

Kartika Tamara Liotard 

f’isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

L-iŜvilupp ta’ poŜizzjoni komuni tal-UE qabel il-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-

IŜvilupp Sostenibbli (Rio+20) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 45 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

45. Iqis li l-ispejjeŜ esterni tal-provvista 

tal-enerāija għandhom ikunu riflessi fil-

prezz tal-enerāija; 

45. imħassar 

Or. cs 
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Paragrafu 72 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

72. Jenfasizza li riformi fiskali mfassla 

biex imexxu l-piŜ tat-taxxa minn fuq ix-

xogħol għal fuq l-uŜu ta' riŜorsi u t-

tniāāis jistgħu jgħinu biex joħolqu 

riŜultat, fejn bih jirbaħ kulħadd, kemm 

għall-impjiegi kif ukoll għall-ambjent, 

billi din il-bidla tagħmel l-effiëjenza tar-

riŜorsi, ir-riëiklaāā u l-uŜu mill-ādid aktar 

attraenti u b'hekk toffri aktar 

opportunitajiet għall-impjiegi; 

72. imħassar 

Or. cs 

 

 


