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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

2. Jenfasizza l-ħidma sinifikanti li hemm 

bŜonn titwettaq fil-Grupp ta' Ħidma Ad 

Hoc dwar il-Pjattaforma ta' Durban għal 

Azzjoni Msaħħa dwar il-prinëipji u l-qafas 

applikabbli għall-ftehim globali l-ādid 

dwar il-klima u l-perkors lejn il-kisba ta' 

dan sa meta l-COP 21 isir f'Pariāi fl-2015; 

josserva wkoll li l-ħidma tiegħu trid tkun 

mgħarrfa mir-rapport tal-Ħames 

Valutazzjoni tal-IPCC li huwa mistenni 

sal-2014; jenfasizza li l-ftehim tal-2015 

għandu bŜonn jilħaq l-objettiv li jnaqqas 

l-emissjonijiet globali għal taħt il-livelli 

tal-1990 sal-2030 u għandu jimmira 

għall-eliminazzjoni gradwali tal-

emissjonijiet tal-karbonju sal-2050; 

2. Jenfasizza l-ħidma sinifikanti li hemm 

bŜonn titwettaq fil-Grupp ta' Ħidma Ad 

Hoc dwar il-Pjattaforma ta' Durban għal 

Azzjoni Msaħħa dwar il-prinëipji u l-qafas 

applikabbli għall-ftehim globali l-ādid 

dwar il-klima u l-perkors lejn il-kisba ta' 

dan sa meta l-COP 21 isir f'Pariāi fl-2015; 

josserva wkoll li l-ħidma tiegħu trid tkun 

mgħarrfa mir-rapport tal-Ħames 

Valutazzjoni tal-IPCC li huwa mistenni 

sal-2014;  
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6. Jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta ta' Ban-

Ki Moon li jkun organizzat summit dwar 

il-klima għall-mexxejja dinjin 

f'Settembru 2014, kif ukoll laqgħa 

preparatorja popolari għall-COP, dejjem fl-

2014, fil-Venezwela; jenfasizza l-

importanza li l-avveniment jitħejja bir-

reqqa u li jipproduëi riŜultati sinifikanti u 

impenji fl-ogħla livell politiku u mas-

soëjetà ëivili, bil-għan li tiāi garantita u 

miŜmuma l-ispinta politika meħtieāa fid-

dawl tal-Konferenzi tal-2014 u tal-2015; 

iqis neëessarju li, sabiex il-ftehim tal-2015 

jirnexxi, il-pajjiŜi jressqu l-impenji li 

jnaqqsu l-gassijiet b'effett ta' serra qabel is-

summit tal-mexxejja dinjin; jenfasizza li l-

UE għandha tkun ta' eŜempju u tadotta 

objettivi ambizzjuŜi għall-2030 għat-

tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' serra, 

għall-effiëjenza enerāetika u għall-

enerāija rinnovabbli fil-ħin għas-summit; 

6. Jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta ta' Ban-

Ki Moon li jkun organizzat summit dwar 

il-klima għall-mexxejja dinjin 

f'Settembru 2014, kif ukoll laqgħa 

preparatorja popolari għall-COP, dejjem fl-

2014, fil-Venezwela; jenfasizza l-

importanza li l-avveniment jitħejja bir-

reqqa u li jipproduëi riŜultati sinifikanti u 

impenji fl-ogħla livell politiku u mas-

soëjetà ëivili, bil-għan li tiāi garantita u 

miŜmuma l-ispinta politika meħtieāa fid-

dawl tal-Konferenzi tal-2014 u tal-2015; 

iqis li huwa neëessarju li, sabiex il-ftehim 

tal-2015 jirnexxi, il-pajjiŜi jressqu l-

impenji li jnaqqsu l-gassijiet b'effett ta' 

serra qabel is-summit tal-mexxejja dinjin;  
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

8. Iqis li biex l-UE tibqa' fuq quddiem 

f'termini ta' Ŝvilupp tat-teknoloāiji għal 

ekonomija futura li ma tagħmilx ħsara 

lill-klima, l-objettiv tal-UE li jnaqqas l-

emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra 

għandhom ikunu almenu 50 % sal-2030; 

imħassar 
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14. Jilqa’ d-deëiŜjoni tal-Unjoni Ewropea, 

l-Isvizzera, in-Norveāja, il-Liechtenstein, l-

Islanda u l-Awstralja li jissieħbu fit-tieni 

perjodu ta’ impenn tal-Protokoll ta’ Kjoto 

li beda fl-1 ta’ Jannar 2013, u bħala 

tranŜizzjoni lejn reāim internazzjonali ādid 

bl-involviment tal-Partijiet kollha sal-2020, 

u jitlob ir-ratifika rapida tiegħu kif maqbul 

f’Doha; 

Jilqa’ d-deëiŜjoni tal-Unjoni Ewropea, l-

Isvizzera, in-Norveāja, il-Liechtenstein, l-

Islanda u l-Awstralja li jissieħbu fit-tieni 

perjodu ta’ impenn tal-Protokoll ta’ Kjoto 

li beda fl-1 ta’ Jannar 2013, u bħala 

tranŜizzjoni lejn reāim internazzjonali ādid 

bl-involviment tal-Partijiet kollha sal-2020, 

u jitlob ir-ratifika rapida tiegħu kif maqbul 

f’Doha; jinnota li dawn il-Partijiet 

bħalissa jirrappreŜentaw anqas minn 

14 % tal-emissjonijiet dinjija; 
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19. Jinnota li l-UE qiegħda fit-triq it-tajba 

sabiex tilħaq tnaqqis tal-emissjonijiet 'il fuq 

sew mill-mira attwali ta’ 20 %, u 

jissottolinja l-fatt li hemm bŜonn ukoll ta’ 

aktar ambizzjoni sabiex tinħoloq 

skarsezza fis-suq tal-karbonju; ifakkar li 

huwa fl-interess tal-UE nnifisha li 

timmira għal objettiv tal-ħarsien tal-klima 

ta’ 30 % sal-2020, u bʼhekk tiāāenera 

tkabbir sostenibbli, impjiegi āodda u 

tnaqqas id-dipendenza fuq l-

importazzjonijiet tal-enerāija; jitlob li l-

UE tgħolli l-mira tagħha;  

19. Jinnota li l-UE qiegħda fit-triq it-tajba 

sabiex tilħaq tnaqqis tal-emissjonijiet 'il fuq 

sew mill-mira attwali ta’ 20 %;  
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  55a. Huwa tal-fehma li l-unika reazzjoni 

effikaëi għat-tibdil fil-klima tkun waħda 

konāunta li tinvolvi pajjiŜi mill-kontinenti 

kollha; 
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  55b. Jirrikonoxxi li, ladarba s-sehem tal-

UE mill-emissjonijiet dinjija bħalissa 

jilħaq 11 % u huwa mistenni jinŜel sa 4 % 

sal-2030, l-UE għandha terāa' teŜamina l-

istrateāija tagħha u tibda djalogu miftuħ 

ma' dawk li l-aktar li jiāāeneraw 

emissjonijiet, ħaāa kruëjali biex tinstab 

soluzzjoni globali; 

Or. en 

 

 


