
AM\1196393MT.docx PE643.459v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

13.1.2020 B9-0035/2

Emenda 2
Agnès Evren
f'isem il-Grupp PPE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0035/2020
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
COP15 għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (Kunming 2020)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu d-definizzjoni 
ta' mira globali ġdida biex sal-2030 
titreġġa' lura l-kurva tat-telf tal-
bijodiversità globali u biex in-natura 
titqiegħed fit-triq tar-riġenerazzjoni għall-
benefiċċju ta' kulħadd u jingħata kontribut 
għall-protezzjoni tal-bijodiversità, għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, għall-ġlieda kontra d-
deżertifikazzjoni u d-degradazzjoni tal-art, 
u għaż-żieda fis-sigurtà tal-ikel; jistieden 
lill-UE tinsisti fuq livell ogħla ta' 
ambizzjoni waqt in-negozjati u 
potenzjalment titlob il-protezzjoni ta' nofs 
il-pjaneta sal-2050; huwa tal-fehma li fil-
qafas ta' wara l-2020 għandu jkun minqux 
objettiv ta' konservazzjoni globali ċar ta' 
mill-inqas 30 % taż-żoni naturali u r-
restawr ta' 30 % tal-ekosistemi degradati li 
jistgħu jiġu restawrati, u li l-UE għandha 
tistabbilixxi objettivi simili internament;

24. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jippromwovu d-definizzjoni 
ta' mira globali ġdida biex sal-2030 
titreġġa' lura l-kurva tat-telf tal-
bijodiversità globali u biex in-natura 
titqiegħed fit-triq tar-riġenerazzjoni għall-
benefiċċju ta' kulħadd u jingħata kontribut 
għall-protezzjoni tal-bijodiversità, għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih, għall-ġlieda kontra d-
deżertifikazzjoni u d-degradazzjoni tal-art, 
u għaż-żieda fis-sigurtà tal-ikel; jistieden 
lill-UE tinsisti fuq livell ogħla ta' 
ambizzjoni waqt in-negozjati u 
potenzjalment titlob il-protezzjoni ta' nofs 
il-pjaneta sal-2050; huwa tal-fehma li fil-
qafas ta' wara l-2020 għandu jkun minqux 
objettiv ta' konservazzjoni globali ċar ta' 
mill-inqas 30 % taż-żoni naturali kollha u 
r-restawr ta' 30 % tal-ekosistemi degradati 
li jistgħu jiġu restawrati, u li l-UE għandha 
tistabbilixxi objettivi simili internament, 
filwaqt li jitqiesu l-karatteristiċi differenti 
ta' kull Stat Membru, pereżempju d-daqs 
tiegħu u x'perċentwal mit-territorju 
tiegħu huwa magħmul minn żoni 
naturali;
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43. Jistieden għalhekk lill-UE u lill-
Partijiet juru impenji b'saħħithom lejn 
sistemi tal-ikel, agrikoltura, forestrija u 
sajd sostenibbli, inklużi rekwiżiti u 
strateġiji għall-użu sostenibbli ta' prodotti 
għall-protezzjoni tal-pjanti u nutrijenti, it-
tnaqqis fl-użu tal-pestiċidi u l-protezzjoni 
tal-ħamrija, il-ħabitats u l-ispeċijiet li 
jipprovdu servizzi ekosistemiċi ewlenin, 
bħad-dakra, kif ukoll żieda fis-selettività 
biex jitnaqqsu l-impatti akkumulati fuq l-
ekosistemi tal-baħar u kostali u biex ikun 
hemm parteċipazzjoni fl-irkupru tal-
istokkijiet tal-ħut f'żoni sensittivi u ta' sajd 
eċċessiv; jistieden lill-Kummissjoni 
tinkludi miri vinkolanti ta' tnaqqis fl-UE 
kollha fir-reviżjoni li jmiss tad-Direttiva 
tal-UE dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi 
(2009/128/KE) u lill-Kummissjoni, lill-
Istati Membri u lill-gvernijiet reġjonali 
biex jindirizzaw l-appoġġ għall-
agrikoltura, il-forestrija u s-sajd lejn 
prattiki sostenibbli u skemi ekoloġiċi;

43. Jistieden għalhekk lill-UE u lill-
Partijiet juru impenji b'saħħithom lejn 
sistemi tal-ikel, agrikoltura, forestrija u 
sajd sostenibbli, inklużi rekwiżiti u 
strateġiji għall-użu sostenibbli tal-prodotti 
għall-protezzjoni tal-pjanti u n-nutrijenti, 
it-tnaqqis fl-użu tal-pestiċidi u l-
protezzjoni tal-ħamrija, il-ħabitats u l-
ispeċijiet li jipprovdu servizzi ekosistemiċi 
ewlenin, bħad-dakra, kif ukoll żieda fis-
selettività biex jitnaqqsu l-impatti 
akkumulati fuq l-ekosistemi tal-baħar u 
kostali u biex ikun hemm parteċipazzjoni 
fl-irkupru tal-istokkijiet tal-ħut f'żoni 
sensittivi u ta' sajd eċċessiv; jistieden lill-
Kummissjoni tinkludi miri vinkolanti ta' 
tnaqqis fl-UE kollha fir-reviżjoni li jmiss 
tad-Direttiva tal-UE dwar l-użu sostenibbli 
tal-pestiċidi (2009/128/KE) wara 
valutazzjoni xierqa tal-impatt u jitlob lill-
Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-
gvernijiet reġjonali jindirizzaw l-appoġġ 
għall-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd lejn 
prattiki sostenibbli u skemi ekoloġiċi;

Or. en



AM\1196393MT.docx PE643.459v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

13.1.2020 B9-0035/4

Emenda 4
Agnès Evren
f'isem il-Grupp PPE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0035/2020
ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
COP15 għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (Kunming 2020)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 53

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

53. Jiddeplora l-fatt li l-plastik u t-
tniġġis, pereżempju minn impjanti tat-
trattament tal-ilma, minn prodotti 
farmakoloġiċi u minn prattiki agrikoli 
mhux sostenibbli, bħall-użu ta' nutrijenti 
intensivi, jaffettwa b'mod qawwi s-saħħa 
tal-ekosistemi fl-oċeani;

53. Jiddeplora l-fatt li l-plastik u t-
tniġġis, pereżempju minn impjanti tat-
trattament tal-ilma, minn prodotti 
farmakoloġiċi u minn prattiki agrikoli 
insostenibbli, bħall-użu insostenibbli ta' 
nutrijenti, jaffettwa b'mod qawwi s-saħħa 
tal-ekosistemi fl-oċeani;
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