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26.9.2011 B7-0522/16 

Alteração  16 

Sandrine Bélier 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

sobre a elaboração de uma posição comum da UE tendo em vista a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Destaca que o acesso – e a distribuição 

– justo e equitativo aos recursos por parte 

das gerações actuais e futuras constitui 

uma condição essencial para o 

desenvolvimento e a erradicação da 

pobreza e que os países em 

desenvolvimento, bem como as 

autoridades regionais e locais, devem 

poder beneficiar dos seus recursos 

naturais da forma mais sustentável e 

inclusiva; sublinha que é crucial que todos 

os países participem, a fim de criar 

sociedades sustentáveis; realça que os 

países mais pobres e os segmentos mais 

pobres da população mundial serão os mais 

afectados pelos impactos das alterações 

climáticas e que, por conseguinte, 

necessitam de apoio para se adaptarem, 

nomeadamente para ter em conta as 

necessidades e os conhecimentos das 

mulheres e das populações mais 

vulneráveis; 

24. Destaca que o acesso – e a distribuição 

– justo e equitativo aos recursos por parte 

das gerações actuais e futuras constitui 

uma condição essencial para o 

desenvolvimento e a erradicação da 

pobreza; sublinha o direito soberano dos 

países em desenvolvimento de gerir os 

seus recursos naturais; sublinha que é 

crucial que todos os países participem, a 

fim de criar sociedades sustentáveis; realça 

que os países mais pobres serão os mais 

afectados pelos impactos das alterações 

climáticas e que, por conseguinte, 

necessitam de apoio para se adaptarem, 

nomeadamente para ter em conta as 

necessidades das mulheres e das 

populações mais vulneráveis; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/17 

Alteração  17 

Sandrine Bélier 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

sobre a elaboração de uma posição comum da UE tendo em vista a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 

Proposta de resolução 

N.º 70 

 

Proposta de resolução Alteração 

70. Sublinha que é necessário um quadro 

regulamentar global claro e fiável para 

permitir que os actores substituam a lógica 

económica por um crescimento eficaz, 

responsável e verde; 

70. Sublinha que é necessário um quadro 

regulamentar global claro e fiável para 

permitir que os actores substituam a lógica 

económica por uma economia eficaz, 

responsável e verde; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/18 

Alteração  18 

Sandrine Bélier 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0522/2011 

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

Kartika Tamara Liotard 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

sobre a elaboração de uma posição comum da UE tendo em vista a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 

Proposta de resolução 

N.º 102-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 102-A. Apela a uma convenção 

internacional sobre a avaliação do 

impacto ambiental com vista a reforçar e 

codificar a jurisprudência de 2010  do 

Tribunal Internacional de Justiça num 

processo que envolvia a construção de 

fábricas de pasta de papel entre a 

Argentina e o Uruguai; 

Or. en 

 

 


