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Rezoluția Parlamentului European referitoare la urgența climatică și de mediu
(2019/2930(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Raportul special al Grupului interguvernamental privind schimbările 
climatice (IPCC) referitor la o încălzire globală de 1,5 °C, cel de-al 5-lea raport de 
evaluare (AR5) al său și raportul său de sinteză, Raportul său special privind 
schimbările climatice și terenurile și Raportul său special privind oceanele și criosfera 
într-un climat în schimbare,

– având în vedere pericolul uriaș de pierdere a biodiversității, descris în rezumatul 
destinat factorilor de decizie din Raportul de evaluare globală privind biodiversitatea și 
serviciile ecosistemice, publicat la 29 mai 2019 de Platforma interguvernamentală 
științifico-politică privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice,

– având în vedere decizia din 4 noiembrie 2019 a Președintelui Statelor Unite ale 
Americii de a se retrage din Acordul de la Paris,

– având în vedere cea de a 25-a Conferință a părților la Convenția-cadru a Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice, care va avea loc la Madrid, Spania, între 2 și 13 
decembrie 2019,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

1. declară starea de urgență climatică și de mediu și declară că este nevoie de acțiuni 
climatice sustenabile, bazate pe date științifice, atât în Europa, cât și la nivel mondial și 
invită Comisia și statele membre să ia urgent măsuri pentru combaterea schimbărilor 
climatice într-o manieră holistică care să implice toate sectoarele societății și economiei, 
inclusiv industria, în mod echilibrat și sustenabil din punct de vedere social, pentru a nu 
pune în pericol locurile de muncă sau a impune sarcini nejustificate asupra celor care le 
pot suporta cel mai puțin;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


