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26.9.2011 B7-0522/16 

Grozījums Nr.  16 

Sandrine Bélier 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

par to, lai izstrādātu ES kopējo nostāju, gatavojoties ANO organizētajai Rio+20 augstākā 

līmeĦa sanāksmei par ilgtspējīgu attīstību 

Rezolūcijas priekšlikums 

24. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

24. uzsver, ka taisnīga un vienlīdzīga 
piekĜuve resursiem un to vienlīdzīga 

pieejamība gan šīm, gan nākamajām 

paaudzēm ir izšėiroši svarīgs attīstības un 

nabadzības izskaušanas priekšnoteikums 
un ka jaunattīstības valstīm, kā arī 
reăionālajām un vietējām iestādēm 
jānodrošina iespēja izmantot savus dabas 
resursus pēc iespējas ilgtspējīgāk un 
iekĜaujošāk; uzsver, cik Ĝoti svarīgi ir 
visām valstīm piedalīties šajā procesā, lai 

radītu ilgtspējīgas sabiedrības; uzsver, ka 
visnabadzīgākās valstis un nabadzīgākie 

pasaules sabiedrības slāĦi visvairāk cietīs 

no klimata pārmaiĦu ietekmes un tādēĜ tās 

jāatbalsta pielāgošanās procesos, it īpaši 

Ħemot vērā sieviešu un visneaizsargātāko 

iedzīvotāju grupu vajadzības un zināšanas; 

24. uzsver, ka taisnīga un vienlīdzīga 
piekĜuve resursiem un to vienlīdzīga 

pieejamība gan šīm, gan nākamajām 

paaudzēm ir izšėiroši svarīgs attīstības un 

nabadzības izskaušanas priekšnoteikums, 
uzsver jaunattīstības valstu suverēnās 
tiesības pārvaldīt savus dabas resursus; 
uzsver, cik Ĝoti svarīgi ir visām valstīm 

piedalīties šajā procesā, lai radītu 

ilgtspējīgas sabiedrības; uzsver, ka 
visnabadzīgākās valstis un nabadzīgākie 

pasaules sabiedrības slāĦi visvairāk cietīs 

no klimata pārmaiĦu ietekmes un tādēĜ tās 

jāatbalsta pielāgošanās procesos, it īpaši 

Ħemot vērā sieviešu un visneaizsargātāko 

iedzīvotāju grupu vajadzības un zināšanas; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/17 

Grozījums Nr.  17 

Sandrine Bélier 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

par to, lai izstrādātu ES kopējo nostāju, gatavojoties ANO organizētajai Rio+20 augstākā 

līmeĦa sanāksmei par ilgtspējīgu attīstību 

Rezolūcijas priekšlikums 

70. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

70. uzsver — lai mainītos ekonomikas 

dalībnieku motivācija efektīvas, atbildīgas 

un videi draudzīgas izaugsmes virzienā, ir 
vajadzīgs skaidrs, uzticams un visaptverošs 

tiesiskais regulējums; 

70. uzsver — lai mainītos ekonomikas 

dalībnieku motivācija efektīvas, atbildīgas 

un videi draudzīgas ekonomikas virzienā, 
ir vajadzīgs skaidrs, uzticams un 

visaptverošs tiesiskais regulējums; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/18 

Grozījums Nr.  18 

Sandrine Bélier 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā 

par to, lai izstrādātu ES kopējo nostāju, gatavojoties ANO organizētajai Rio+20 augstākā 

līmeĦa sanāksmei par ilgtspējīgu attīstību 

Rezolūcijas priekšlikums 

102.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 102a. aicina pieĦemt starptautisku 
konvenciju par ietekmes uz vidi 
novērtējumu, lai stiprinātu un kodificētu 
Starptautiskās Tiesas 2010. gada praksi 
lietā starp Argentīnu un Urugvaju par 
celulozes rūpnīcu būvniecību; 

Or. en 

 


