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26.9.2011 B7-0522/16 

Pakeitimas  16 

Sandrine Bélier 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Bendros ES pozicijos pri÷mimas rengiantis Jungtinių Tautų konferencijai darnaus vystymosi 

klausimais („Rio+20“) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

24 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

24. pažymi, kad sąžininga ir teisinga 

galimyb÷ dabartin÷ms ir ateities kartoms 

naudotis ištekliais bei sąžiningas ir 

teisingas jų padalijimas yra labai svarbi 

vystymosi ir skurdo panaikinimo prielaida 

ir kad besivystančios šalys, taip pat 

regionin÷s ir vietos valdžios institucijos 

turi tur÷ti galimybę pasipelnyti iš savo 

gamtos išteklių tvariausiu įtraukiausiu 

būdu; pabr÷žia, kad esminę reikšmę turi 

visų valstybių dalyvavimas šiame procese 

siekiant sukurti darnią visuomenę; 

pabr÷žia, kad klimato kaita labiausiai 

paveiks vargingiausias šalis ir 

neturtingiausius pasaulio gyventojus, tod÷l 

jiems reikia pad÷ti prisitaikyti, visų pirma 

atsižvelgiant į moterų ir pažeidžiamiausių 

gyventojų poreikius ir žinias; 

24. pažymi, kad sąžininga ir teisinga 

galimyb÷ dabartin÷ms ir ateities kartoms 

naudotis ištekliais bei sąžiningas ir 

teisingas jų padalijimas yra labai svarbi 

vystymosi ir skurdo panaikinimo prielaida, 

taip pat pažymi besivystančios šalių 

suverenią teisę valdyti savo gamtos 

išteklius; pabr÷žia, kad esminę reikšmę turi 

visų valstybių dalyvavimas šiame procese 

siekiant sukurti darnią visuomenę; 

pabr÷žia, kad klimato kaita labiausiai 

paveiks vargingiausias šalis ir 

neturtingiausius pasaulio gyventojus, tod÷l 

jiems reikia pad÷ti prisitaikyti, visų pirma 

atsižvelgiant į moterų ir pažeidžiamiausių 

gyventojų poreikius ir žinias; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/17 

Pakeitimas  17 

Sandrine Bélier 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Bendros ES pozicijos pri÷mimas rengiantis Jungtinių Tautų konferencijai darnaus vystymosi 

klausimais („Rio+20“) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

70 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

70. pabr÷žia, kad reikia aiškios, patikimos 

ir visapusiškos reguliavimo sistemos, kad 

dalyviai gal÷tų pakreipti ekonominę logiką 

link veiksmingo, atsakingo ir ekologiško 

augimo; 

70. pabr÷žia, kad reikia aiškios, patikimos 

ir visapusiškos reguliavimo sistemos, kad 

dalyviai gal÷tų pakreipti ekonominę logiką 

link veiksmingos, atsakingos ir 

ekologiškos ekonomikos; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/18 

Pakeitimas  18 

Sandrine Bélier 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

Aplinkos, visuomen÷s sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu 

Bendros ES pozicijos pri÷mimas rengiantis Jungtinių Tautų konferencijai darnaus vystymosi 

klausimais („Rio+20“) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

102 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 102a. ragina įtraukti į tarptautinę 

Konvenciją d÷l poveikio aplinkai 

vertinimo ir joje susisteminti Tarptautinio 

Teisingumo Teismo 2010 m. praktiką 

Argentinos ir Urugvajaus byloje d÷l 

plaušienos fabrikų statybos; 

Or. en 

 

 

 

 

 


