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26.9.2011 B7-0522/19 

Grozījums Nr.  19 

Vittorio Prodi 

S&D 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 

5. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. uzsver, ka Rio+20 augstākā līmeĦa 
sanāksme ir izšėiroša iespēja globālā 
līmenī nostiprināt politisko apĦēmību 
panākt ilgtspējīgu attīstību, kā arī 
nostiprināt rūpnieciski attīstīto valstu un 
jaunattīstības valstu partnerības; 

5. uzsver, ka Rio+20 augstākā līmeĦa 
sanāksme ir izšėiroša iespēja globālā 
līmenī nostiprināt politisko apĦēmību 
panākt ilgtspējīgu attīstību, kā arī 
nostiprināt rūpnieciski attīstīto valstu un 
jaunattīstības valstu partnerības, iestājoties 
par tādu sabiedrības modeli, kura pamatā 

ir kopējā labuma princips un atspoguĜota 

indivīda ētiski centrālā loma; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/20 

Grozījums Nr.  20 

Vittorio Prodi 

S&D 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 

28. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

28. uzsver, ka steidzami jārisina jautājumi 
par ierobežotajiem resursiem, piemēram, 
izejvielām, to ilgtspējīgu izmantošanu un 
otrreizējas pārstrādes iespējām; 

28. uzsver, ka steidzami jārisina jautājumi 
par ierobežotajiem resursiem, piemēram, 
izejvielām, to ilgtspējīgu izmantošanu un 
otrreizējas pārstrādes iespējām, vienlaikus 
nodrošinot, ka to darbība tirgū ir 

savienojama ar ilgtspējības mērėiem; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/21 

Grozījums Nr.  21 

Vittorio Prodi 

S&D 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 

66. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

66. uzsver, ka steidzami jārisina videi 
kaitīgo subsīdiju problēma un jāizstrādā un 
jāīsteno pozitīvi stimuli tam, kā gūt labumu 
no bioloăiskās daudzveidības un to 
saglabāt; 

66. uzsver, ka steidzami jārisina videi 
kaitīgo subsīdiju problēma, tostarp to 
subsīdiju, ar kurām tiek veicināta fosilā 

kurināmā izmantošana, un jāizstrādā un 
jāīsteno pozitīvi stimuli tam, kā gūt labumu 
no bioloăiskās daudzveidības un to 
saglabāt; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/22 

Grozījums Nr.  22 

Vittorio Prodi 

S&D 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 

87. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

87. atzīst, ka jauninājumi, novērtējums un 
nodošana tehnoloăiju jomā ir izšėiroši 
svarīgi, lai atrisinātu vides, ekonomiskās 
un sociālās problēmas; uzsver arī, ka 
tehnoloăiju attīstība nevar būt vienīgais 
risinājums vides problēmām vai cīĦai ar 
nabadzību; 

87. atzīst, ka jauninājumi, novērtējums un 
nodošana tehnoloăiju jomā ir izšėiroši 
svarīgi, lai atrisinātu vides, ekonomiskās 
un sociālās problēmas; uzsver arī, ka 
tehnoloăiju attīstība nevar būt vienīgais 
risinājums vides problēmām vai cīĦai ar 
nabadzību un uzsver, ka jāpanāk kultūrā 
iesakĦojušos vērtību maiĦa, lai veicinātu 

vispārēju izpratni un atbildīgu rīcību 

kopējā labuma vārdā; 

Or. en 
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26.9.2011 B7-0522/23 

Grozījums Nr.  23 

Vittorio Prodi, Judith A. Merkies 

S&D 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 

48.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 48a. uzskata, ka lopkopības nozare ir 

zaĜās ekonomikas izšėiroši svarīga daĜa, 

ka ārkārtīgi svarīgi ir īstenot humānu un 

ilgtspējīgu lopkopības praksi un, ka 

klimata pārmaiĦu ietekmes mazināšanā 

liela nozīme ir iztikas veidu uzlabošanai 

un nodrošināšanai, jo īpaši jaunattīstības 

valstīs un lauku teritorijās;  

Or. en 

 


