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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

24. Jenfasizza li l-aëëess āust u ekwitabbli 

għal, u d-distribuzzjoni ta', riŜorsi għal 

āenerazzjonijiet preŜenti u futuri huwa 

prekundizzjoni kruëjali għall-iŜvilupp u l-

eliminazzjoni tal-faqar u li l-pajjiŜi li qed 
jiŜviluppaw, kif ukoll awtoritajiet lokali u 
reājonali, għandhom ikunu jistgħu 
japprofittaw mir-riŜorsi naturali tagħhom 
bl-iktar modi sostenibbli u inkluŜivi; 
jenfasizza li huwa ta' importanza 

fundamentali li l-pajjiŜi kollha 

jipparteëipaw f'dan sabiex jinħolqu 

soëjetajiet sostenibbli; jisħaq fuq il-fatt li l-

ifqar pajjiŜi u l-ifqar segmenti tal-

popolazzjoni dinjija se jkunu l-aktar 

affettwati mill-impatti tat-tibdil fil-klima u 

b'hekk għandhom bŜonn l-appoāā għall-

adattament, speëjalment biex jitqiesu l-

bŜonnijiet u l-għarfien tan-nisa u tal-iktar 

popolazzjonijiet vulnerabbli, 

24. Jenfasizza li l-aëëess āust u ekwitabbli 

għal, u d-distribuzzjoni ta', riŜorsi għal 

āenerazzjonijiet preŜenti u futuri huwa 

prekundizzjoni kruëjali għall-iŜvilupp u l-

eliminazzjoni tal-faqar, u jenfasizza d-dritt 
sovran tal-pajjiŜi li qed jiŜviluppaw li 
jiāāestixxu r-riŜorsi naturali tagħhom; 
jenfasizza li huwa ta' importanza 

fundamentali li l-pajjiŜi kollha 

jipparteëipaw f'dan sabiex jinħolqu 

soëjetajiet sostenibbli; jisħaq fuq il-fatt li l-

ifqar pajjiŜi u l-ifqar segmenti tal-

popolazzjoni dinjija se jkunu l-aktar 

affettwati mill-impatti tat-tibdil fil-klima u 

b'hekk għandhom bŜonn l-appoāā għall-

adattament, speëjalment biex jitqiesu l-

bŜonnijiet u l-għarfien tan-nisa u tal-iktar 

popolazzjonijiet vulnerabbli, 
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70. Jenfasizza li qafas regolatorju ëar, 

affidabbli u komprensiv huwa meħtieā biex 

iħalli lill-atturi jispustjaw il-motivazzjoni 

ekonomika fuq tkabbir effiëjenti, 
responsabbli u ekoloāiku; 

70. Jenfasizza li qafas regolatorju ëar, 

affidabbli u komprensiv huwa meħtieā biex 

iħalli lill-atturi jispustjaw il-motivazzjoni 

ekonomika fuq ekonomija effiëjenti, 
responsabbli u ekoloāika; 
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 102a. Jitlob li jkun hemm konvenzjoni 
internazzjonali dwar il-valutazzjoni tal-
impatt ambjentali biex issaħħaħ u 
tikkodifika l-āurisprudenza tal-2010 tal-
Qorti Internazzjonali tal-Āustizzja f'kaŜ 
bejn l-Arāentina u l-Urugwaj li kien 
jinvolvi l-bini ta' fabbriki li jipproëessaw 
l-injam; 

Or. en 

 

 


