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26. 9. 2011 B7-0522/16 

Pozměňovací návrh  16 

Sandrine Bélier 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Vypracování společného postoje EU před zahájením konference Organizace spojených 

národů o udržitelném rozvoji (Rio+20) 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. zdůrazňuje, že spravedlivý 

a rovnoprávný přístup ke zdrojům a jejich 

distribuci je zásadním předpokladem 

rozvoje a vymýcení chudoby a že 

rozvojové země i regionální a místní 

orgány by měly mít možnost svých 

přírodních zdrojů využívat tím 

nejudržitelnějším a nejvíce inkluzivním 

způsobem; upozorňuje, že je mimořádně 

důležité, aby se zapojily všechny země ve 

snaze vytvořit udržitelné společnosti; 

zdůrazňuje, že dopadem změny klimatu 

budou nejvíce postiženy nejchudší země, 

a proto potřebují podporu, která jim 

umožní přizpůsobit se situaci, zejména 

zohlednit potřeby a znalosti žen 

a nejohroženějších skupin obyvatel; 

24. zdůrazňuje, že spravedlivý a 

rovnoprávný přístup ke zdrojům a jejich 

distribuci je zásadním předpokladem 

rozvoje a vymýcení chudoby a zdůrazňuje, 

že rozvojové země mají svrchované právo 

spravovat své přírodní zdroje; upozorňuje, 

že je mimořádně důležité, aby se zapojily 

všechny země ve snaze vytvořit udržitelné 

společnosti; zdůrazňuje, že dopadem 

změny klimatu budou nejvíce postiženy 

nejchudší země, a proto potřebují podporu, 

která jim umožní přizpůsobit se situaci, 

zejména zohlednit potřeby a znalosti žen 

a nejohroženějších skupin obyvatel; 

Or. en 
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26. 9. 2011 B7-0522/17 

Pozměňovací návrh  17 

Sandrine Bélier 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Vypracování společného postoje EU před zahájením konference Organizace spojených 

národů o udržitelném rozvoji (Rio+20) 

Návrh usnesení 

Bod 70 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

70. zdůrazňuje, že je nezbytný jasný 

a spolehlivý komplexní regulační rámec, 

který by aktérům umožnil posunout 

hospodářské opodstatnění směrem 

k účinnému, odpovědnému a zelenému 

růstu; 

70. zdůrazňuje, že je nezbytný jasný a 

spolehlivý komplexní regulační rámec, 

který by aktérům umožnil posunout 

hospodářské opodstatnění směrem 

k účinnému, odpovědnému a zelenému 

hospodářství; 

Or. en 
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26. 9. 2011 B7-0522/18 

Pozměňovací návrh  18 

Sandrine Bélier 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Vypracování společného postoje EU před zahájením konference Organizace spojených 

národů o udržitelném rozvoji (Rio+20) 

Návrh usnesení 

Bod 102 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 102a. vyzývá k vypracování mezinárodní 

úmluvy o posuzování vlivu na životní 

prostředí s cílem posílit a kodifikovat 

judikaturu Mezinárodního soudního 

dvora z roku 2010 v případu mezi 

Argentinou a Uruguají, který se týkal 

výstavby celulózek; 

Or. en 

 

 


