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Мария Хойбух 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0583/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL 

Последващите действия във връзка с Програмата до 2030 г. и нейния преглед 

Предложение за резолюция 

Съображение Д a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Да. като има предвид, че Парижкото 

споразумение съгласно Рамковата 

конвенция на ООН по изменение на 

климата определя като глобална цел 

задържането на увеличението на 

глобалната средна температура на 

стойности далеч под 2°C спрямо 

нивата от прединдустриалния период 

и полагането на усилия увеличението 

на температурата да бъде ограничено 

до 1,5°C;  

Or. en 
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Предложение за резолюция B8-0583/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL 

Последващите действия във връзка с Програмата до 2030 г. и нейния преглед 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8а. призовава държавните и 

правителствени ръководители на 

държавите членки и председателите 

на Комисията и на Съвета да 

направят съвместно изявление заедно 

с председателя на Европейския 

парламент, за да демонстрират 

ангажираността на ЕС към 

Програмата до 2030 г. във всички 

вътрешни и външни области на 

политиката;  

Or. en 
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Мария Хойбух 
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Предложение за резолюция B8-0583/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL 

Последващите действия във връзка с Програмата до 2030 г. и нейния преглед 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. призовава Комисията да представи 

предложение за всеобхватна стратегия 

за устойчиво развитие, която да 

обхваща всички съответни вътрешни и 

външни области на политиката, с 

подробен график до 2030 г., междинен 

преглед и специфична процедура, 

гарантираща пълноправното участие на 

Парламента, включително конкретен 

план за изпълнението, координиращ 

постигането на 17-те общи цели, 169-те 

конкретни цели и 230-те глобални 

показателя; подчертава значението на 

универсалния характер на целите, както 

и факта, че ЕС и неговите държави 

членки са поели ангажимент да 

изпълнят изцяло всички общи и 

конкретни цели, на практика и по 

същество; 

6. призовава Комисията да представи 

предложение за всеобхватна стратегия 

за устойчиво развитие, която да 

обхваща всички съответни вътрешни и 

външни области на политиката, с 

подробен график до 2030 г., междинен 

преглед и специфична процедура, 

гарантираща пълноправното участие на 

Парламента, включително конкретен 

план за изпълнението, координиращ 

постигането на 17-те общи цели, 169-те 

конкретни цели и 230-те глобални 

показателя и осигуряващ 

съгласуваността с целите на 

Парижкото споразумение и 

постигането на резултати по тях; 

подчертава значението на универсалния 

характер на целите, както и факта, че ЕС 

и неговите държави членки са поели 

ангажимент да изпълнят изцяло всички 

общи и конкретни цели, на практика и 

по същество; 

Or. en 

 

 


