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Amendamentul 1
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL
Milan Brglez
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Referirea 1 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene,

Or. en

Amendamentul 2
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât toate persoanele, 
comunitățile locale sau populațiile au 
dreptul la exercitarea deplină a 
drepturilor omului, astfel cum sunt 
consacrate în Declarația universală a 
drepturilor omului;

A. întrucât toate persoanele, 
comunitățile locale și populațiile au 
dreptul să se ghideze după scopurile și 
principiile enunțate de Carta Organizației 
Națiunilor Unite și de Declarația 
universală a drepturilor omului, de 
Convențiile internaționale privind 
drepturile omului și de alte instrumente 
relevante, precum: Convenția-cadru a 
Națiunilor Unite asupra schimbărilor 
climatice, Acordul de la Paris și Agenda 
2030 pentru dezvoltare durabilă;

Or. en

Amendamentul 3
Milan Brglez, Marie Toussaint, Petros Kokkalis
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Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât toate persoanele, 
comunitățile locale sau populațiile au 
dreptul la exercitarea deplină a drepturilor 
omului, astfel cum sunt consacrate în 
Declarația universală a drepturilor omului;

A. întrucât toate ființele umane au 
dreptul la exercitarea deplină a drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale fără 
discriminare, astfel cum sunt consacrate în 
Declarația universală a drepturilor omului 
și în Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 4
Antoni Comín i Oliveres

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât toate persoanele, 
comunitățile locale sau populațiile au 
dreptul la exercitarea deplină a drepturilor 
omului, astfel cum sunt consacrate în 
Declarația universală a drepturilor omului;

A. întrucât toate persoanele, 
comunitățile locale sau populațiile au 
dreptul la exercitarea deplină a drepturilor 
omului, astfel cum sunt consacrate în 
Declarația universală a drepturilor omului, 
în special având în vedere drepturile la 
viață, siguranță alimentară, apă potabilă 
sigură și salubritate, sănătate, locuință, 
autodeterminare, muncă și dezvoltare, 
astfel cum se subliniază în Rezoluția 
41/21 a Consiliului pentru Drepturile 
Omului al Organizației Națiunilor Unite, 
și care prevede recunoașterea la nivel 
mondial a dreptului la un mediu sănătos;

Or. en

Amendamentul 5
Traian Băsescu

Proiect de aviz
Considerentul A
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Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât toate persoanele, 
comunitățile locale sau populațiile au 
dreptul la exercitarea deplină a drepturilor 
omului, astfel cum sunt consacrate în 
Declarația universală a drepturilor 
omului;

A. întrucât toate persoanele, 
comunitățile locale sau populațiile au 
dreptul la exercitarea deplină a drepturilor 
omului, astfel cum sunt consacrate în Carta 
internațională a drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 6
Milan Brglez, Marie Toussaint, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât, în cadrul primei 
conferințe a ONU privind mediul din 
1972, comunitatea internațională a 
aprobat aspectul relației interdependente 
și reciproce dintre om și mediu, în care un 
mediu sănătos este indispensabil pentru a 
putea beneficia pe deplin de o gamă largă 
de drepturi ale omului; întrucât situația 
de urgență climatică și de mediu, 
declarată de Parlamentul European în 
noiembrie anul trecut, reprezintă o 
provocare suplimentară în această 
privință;

Or. en

Amendamentul 7
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât fiecare ființă umană are 
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dreptul la o stare bună a mediului, la 
habitate sănătoase și la o planetă 
locuibilă; întrucât justiția climatică 
înseamnă că trebuie să ne adaptăm 
emisiile de CO2 și politicile privind 
schimbările climatice astfel încât să 
putem asigura aceste drepturi tuturor 
generațiilor existente și viitoare;

Or. en

Amendamentul 8
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât schimbările climatice au 
loc la nivel global, dar au un impact mai 
grav asupra țărilor și comunităților cel 
mai puțin responsabile pentru încălzirea 
globală; întrucât efectele sunt mai mari 
asupra populațiilor care depind în cea 
mai mare măsură de resursele naturale 
pentru a-și asigura mijloacele de 
subzistență și/sau care au cea mai scăzută 
capacitate de a răspunde dezastrelor 
naturale, cum ar fi secetele, alunecările 
de teren, inundațiile și uraganele; 
întrucât populațiile care dispun de resurse 
financiare mai limitate pentru a se adapta 
vor fi cele mai afectate și vor avea cel mai 
mult de suferit de pe urma efectelor 
schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 9
Milan Brglez, Marie Toussaint, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât în preambulul Acordului 
de la Paris se clarifică faptul că, atunci 
când se iau măsuri de combatere a 
schimbărilor climatice, toate statele ar 
trebui să respecte, să promoveze și să țină 
seama de obligațiile care le revin în ceea 
ce privește respectarea drepturilor 
omului;

Or. en

Amendamentul 10
Milan Brglez, Marie Toussaint, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât creșterea gradului de 
conștientizare și preocupările tot mai mari 
cu privire la impactul schimbărilor 
climatice și al degradării mediului în 
rândul populației generale la nivel 
mondial oferă un impuls activismului de 
mediu, în general, și stimulează 
implicarea proactivă a apărătorilor 
mediului, în special;

Or. en

Amendamentul 11
Milan Brglez, Marie Toussaint, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Considerentul Ad (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ad. întrucât creșterea la nivel mondial 
a cererii de acces la resursele naturale 
conduce adesea la o exploatare 
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nesustenabilă de către întreprinderi și stat 
a mediului natural și uman, punând 
oamenii obișnuiți în prima linie a luptei 
pentru protecția terenurilor, a hranei, a 
patrimoniului cultural, a comunităților și 
a ființelor umane împotriva efectelor 
schimbărilor climatice, ale extracției și 
intensificării consumului de combustibili 
fosili, ale defrișării, exploatării ilegale a 
pădurilor și acaparării terenurilor;

Or. en

Amendamentul 12
Milan Brglez, Marie Toussaint, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Considerentul Ae (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ae. întrucât s-a raportat o creștere a 
numărului de apărători ai mediului uciși 
în întreaga lume, ceea ce a făcut ca 
numărul apărătorilor care au fost uciși să 
crească în ultimii zece ani de patru ori1a, 
cu o rată a mortalității care a crescut, 
ajungând, în medie, la mai mult de patru 
activiști uciși în fiecare săptămână în 
20191b; întrucât cel mai mare procent 
(90 %) de persoane ucise a fost raportat în 
America Centrală și de Sud și în Asia de 
Sud-Est; întrucât printre aceste regiuni se 
află locurile cu cea mai mare 
biodiversitate la nivel mondial;
__________________
1a Raportul Biroului European pentru 
Mediu intitulat „The harassment of 
environmental defenders in the EU – a 
case study of 16 December 2019” 
(„Hărțuirea apărătorilor mediului în UE 
– un studiu de caz din 16 decembrie 
2019”).
1b 
https://www.globalwitness.org/documents/

https://www.globalwitness.org/documents/19938/Defending_Tomorrow_EN_high_res_-_July_2020.pdf
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19938/Defending_Tomorrow_EN_high_r
es_-_July_2020.pdf

Or. en

Amendamentul 13
Milan Brglez, Marie Toussaint, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Considerentul Af (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Af. întrucât, potrivit raportorului 
special al ONU privind situația 
apărătorilor drepturilor omului2a, 
apărătorii mediului sunt supuși multor 
altor amenințări și încălcări, cum ar fi 
atacurile violente și amenințările la 
adresa familiilor lor, disparițiile forțate, 
supravegherea ilegală, interdicțiile de 
călătorie, șantajul, hărțuirea sexuală, 
hărțuirea judiciară și uzul de forță pentru 
a risipi protestele pașnice;
__________________
2a 
https://www.frontlinedefenders.org/en/file
/1625/download?token=BaRRh5uE

Or. en

Amendamentul 14
Milan Brglez, Marie Toussaint, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Considerentul Ag (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ag. întrucât vulnerabilitatea 
apărătorilor mediului este în continuare 
agravată de lipsa unor mecanisme 
eficiente ale statului de drept, ceea ce 
conduce la nepedepsirea infractorilor;

https://www.globalwitness.org/documents/19938/Defending_Tomorrow_EN_high_res_-_July_2020.pdf
https://www.globalwitness.org/documents/19938/Defending_Tomorrow_EN_high_res_-_July_2020.pdf
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Or. en

Amendamentul 15
Milan Brglez, Marie Toussaint, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Considerentul Ah (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ah. întrucât, potrivit studiului de caz al 
Biroului European pentru Mediu3a, 
hărțuirea apărătorilor mediului este 
prezentă, de asemenea, în UE, fiind 
raportate, în 2018, 13 astfel de incidente 
și, conform raportului, există state 
membre care nu au deloc legislație de 
combatere a hărțuirii apărătorilor 
mediului și multe state membre au 
declarat că nu sunt la curent cu aspectele 
legate de sancționarea hărțuirii;
__________________
3a https://eeb.org/library/the-harassment-
of-environmental-defenders-in-the-
european-union-a-case-study-report/ 

Or. en

Amendamentul 16
Petros Kokkalis, Milan Brglez, Marie Toussaint

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât legătura de cauzalitate 
dintre schimbările climatice și încălcarea 
drepturilor omului ale oricărei populații 
trebuie verificată din punct de vedere 
științific,

eliminat

Or. en
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Amendamentul 17
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât legătura de cauzalitate 
dintre schimbările climatice și încălcarea 
drepturilor omului ale oricărei populații 
trebuie verificată din punct de vedere 
științific,

eliminat

Or. en

Amendamentul 18
Milan Brglez, Marie Toussaint, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât legătura de cauzalitate 
dintre schimbările climatice și încălcarea 
drepturilor omului ale oricărei populații 
trebuie verificată din punct de vedere 
științific,

eliminat

Or. en

Amendamentul 19
Antoni Comín i Oliveres

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât legătura de cauzalitate 
dintre schimbările climatice și încălcarea 
drepturilor omului ale oricărei populații 

eliminat
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trebuie verificată din punct de vedere 
științific,

Or. en

Amendamentul 20
Alessandra Moretti

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât legătura de cauzalitate 
dintre schimbările climatice și încălcarea 
drepturilor omului ale oricărei populații 
trebuie verificată din punct de vedere 
științific,

eliminat

Or. en

Amendamentul 21
Karin Karlsbro, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât legătura de cauzalitate 
dintre schimbările climatice și încălcarea 
drepturilor omului ale oricărei populații 
trebuie verificată din punct de vedere 
științific,

B. întrucât în preambulul Acordului 
de la Paris se confirmă faptul că 
schimbările climatice constituie o 
preocupare comună a omenirii și că 
părțile semnatare ale acordului ar trebui 
să respecte, să promoveze și să ia în 
considerare obligațiile care le revin în 
privința drepturilor omului atunci când 
adoptă măsuri de combatere a 
schimbărilor climatice;

Or. en
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Amendamentul 22
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
Milan Brglez
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât legătura de cauzalitate 
dintre schimbările climatice și încălcarea 
drepturilor omului ale oricărei populații 
trebuie verificată din punct de vedere 
științific,

B. întrucât legătura de cauzalitate 
dintre schimbările climatice și încălcarea 
drepturilor omului ale oricărei populații 
este verificată din punct de vedere 
științific;

Or. en

Amendamentul 23
Antoni Comín i Oliveres

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât, pentru toate aceste 
motive, UE, statele sale membre și alte 
țări dezvoltate și emergente au o obligație 
morală de a combate schimbările 
climatice, precum și de a proteja 
drepturile omului, dar și o obligație 
legală, în conformitate cu Pactul 
internațional cu privire la drepturile civile 
și politice, Pactul internațional cu privire 
la drepturile economice, sociale și 
culturale și Acordul de la Paris, printre 
alte tratate internaționale;

Or. en

Amendamentul 24
Petros Kokkalis, Milan Brglez, Marie Toussaint
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Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât drepturile omului sunt 
puternic influențate de schimbările 
climatice din cauza efectelor devastatoare 
nu doar asupra mediului, ci și asupra 
prosperității și întrucât schimbările 
climatice afectează dreptul la viață, 
sănătate, apă, locuință, hrană și mijloace 
de trai;

Or. en

Amendamentul 25
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât efectele schimbărilor 
climatice sunt resimțite diferit de femei și 
de bărbați; întrucât femeile sunt slab 
reprezentate în instituțiile care iau decizii 
privind mediul și schimbările climatice; 
întrucât atât efectele schimbărilor 
climatice, cât și strategiile de adaptare și 
atenuare a acestora creează diferențe de 
gen; întrucât femeile sunt mai vulnerabile 
și se confruntă cu riscuri și poveri mai 
mari, din motive diverse, pornind de la 
accesul inegal la resurse, educație, 
oportunități de angajare și drepturile 
funciare până la normele și rolurile 
sociale și culturale și diversele lor 
experiențe intersecționale;

Or. en

Amendamentul 26
Alessandra Moretti



AM\1215746RO.docx 15/80 PE658.777v03-00

RO

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât consecințele negative ale 
schimbărilor climatice subminează 
perspectivele de dezvoltare ale țărilor și 
accentuează disparitățile de gen deja 
existente, care rezultă din numeroși 
factori socio-economici, instituționali, 
culturali și politici;

Or. en

Amendamentul 27
Aurelia Beigneux, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Joëlle Mélin, Catherine Griset

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât globalizarea determină o 
creștere semnificativă a producției de 
bunuri de consum și conduce, în cele din 
urmă, la distrugerea spațiilor naturale în 
care trăiesc populațiile indigene;

Or. fr

Amendamentul 28
Karin Karlsbro, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât Convenția de la Aarhus 
obligă statele să îi protejeze împotriva 
oricărei hărțuiri, sancționări sau 
persecuții pe cei care își exercită 
drepturile de mediu;
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Or. en

Amendamentul 29
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât cetățenii țărilor 
industrializate pot fi responsabili pentru 
emisii de CO2 de peste o sută de ori mai 
mari decât cetățenii țărilor cel mai puțin 
dezvoltate; întrucât, în acest scop, este 
necesar ca alocarea bugetului pentru 
carbon să asigure o repartizare echitabilă 
a bugetului rămas pentru carbon;

Or. en

Amendamentul 30
Alessandra Moretti

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât schimbările climatice ar 
putea genera conflicte și ar reprezenta o 
amenințare la adresa securității noastre la 
nivel mondial, în special în regiunile în 
care statele sunt vulnerabile și nu sunt 
guvernate democratic; întrucât 
schimbările de mediu pot provoca, de 
asemenea, conflicte legate de terenuri sau 
resurse, care la rândul lor pot duce la 
strămutarea populației; întrucât situația 
populației strămutate în interiorul țării 
din motive de mediu și a refugiaților 
climatici este cea mai gravă pentru 
persoanele mai vulnerabile, cum ar fi 
femeile și fetele, care sunt expuse la 
încălcarea drepturilor lor fundamentale, 
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fiind adesea victime ale traficului de 
persoane și ale exploatării sexuale;

Or. en

Amendamentul 31
Aurelia Beigneux, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Joëlle Mélin, Catherine Griset

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât Uniunea Europeană 
rămâne una dintre regiunile lumii care 
importă cele mai multe produse asociate 
cu defrișarea, reprezentând aproape 39 % 
din amprenta mondială, ceea ce conduce, 
prin urmare, la distrugerea unor 
ecosisteme care adăpostesc populații 
locale situate la mii de kilometri distanță;

Or. fr

Amendamentul 32
Karin Karlsbro, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât Consiliul pentru 
Drepturile Omului al Organizației 
Națiunilor Unite a adoptat în martie 2019 
Rezoluția A/HRC/40/L.22/Rev.1, 
„Recunoașterea contribuției apărătorilor 
drepturilor omului din domeniul mediului 
la exercitarea drepturilor omului, la 
protecția mediului și la dezvoltarea 
durabilă”;

Or. en
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Amendamentul 33
Petros Kokkalis, Milan Brglez, Marie Toussaint

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât Rezoluția 40/22 a 
Consiliului pentru Drepturile Omului al 
Organizației Națiunilor Unite a 
recunoscut contribuția apărătorilor 
drepturilor omului din domeniul mediului 
la exercitarea drepturilor omului, la 
protecția mediului și la dezvoltarea 
durabilă;

Or. en

Amendamentul 34
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Considerentul Bc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bc. întrucât politicile climatice 
iresponsabile ale unor guverne ar putea fi 
interpretate ca fiind un ecocid și o crimă 
împotriva umanității;

Or. en

Amendamentul 35
Petros Kokkalis, Milan Brglez, Marie Toussaint

Proiect de aviz
Considerentul Bc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bc. întrucât Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului a stabilit în mod clar 
că diferite tipuri de degradare a mediului 
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pot duce la încălcări ale drepturilor 
fundamentale ale omului, precum dreptul 
la viață, la viața privată și de familie, la 
interzicerea tratamentelor inumane și 
degradante și la exercitarea dreptului de 
folosință liniștită a locuinței;

Or. en

Amendamentul 36
Alessandra Moretti

Proiect de aviz
Considerentul Bc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bc. întrucât nicio situație de urgență 
nu ar trebui utilizată vreodată pentru a 
eroda instituțiile democratice sau pentru a 
submina drepturile fundamentale; 
întrucât toate măsurile vor fi întotdeauna 
adoptate printr-un proces democratic,

Or. en

Amendamentul 37
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
Milan Brglez
în numele Grupului S&D
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că este necesar să se 
intervină pentru a ajuta populațiile locale 
ori de câte ori se dovedește că schimbările 
climatice le afectează exercitarea 
drepturilor fundamentale;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 38
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că este necesar să se 
intervină pentru a ajuta populațiile locale 
ori de câte ori se dovedește că schimbările 
climatice le afectează exercitarea 
drepturilor fundamentale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 39
Milan Brglez, Marie Toussaint, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că este necesar să se 
intervină pentru a ajuta populațiile locale 
ori de câte ori se dovedește că schimbările 
climatice le afectează exercitarea 
drepturilor fundamentale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 40
Traian Băsescu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că este necesar să se 1. consideră că este necesar să se 
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intervină pentru a ajuta populațiile locale 
ori de câte ori se dovedește că schimbările 
climatice le afectează exercitarea 
drepturilor fundamentale;

intervină și să se protejeze drepturile 
omului, precum și să se prevină și să se 
remedieze încălcările drepturilor omului 
ale populațiilor locale ori de câte ori se 
dovedește că schimbările climatice le 
afectează exercitarea drepturilor 
fundamentale; recunoaște că schimbările 
climatice pot avea un impact asupra 
exercitării drepturilor omului și, în 
special, asupra dreptului la viață, la 
sănătate, la alimentație și la apă potabilă, 
precum și asupra drepturilor de 
proprietate; subliniază importanța unei 
abordări bazate pe drepturi a schimbărilor 
climatice pentru elaborarea politicilor la 
toate nivelurile;

Or. en

Amendamentul 41
Karin Karlsbro, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că este necesar să se 
intervină pentru a ajuta populațiile locale 
ori de câte ori se dovedește că schimbările 
climatice le afectează exercitarea 
drepturilor fundamentale;

1. consideră că schimbările climatice 
amenință exercitarea mai multor drepturi 
ale omului, inclusiv dreptul la viață, apă 
potabilă și salubritate, alimentație, 
sănătate, locuință, autodeterminare, 
cultură și dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 42
Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că este necesar să se 1. consideră că este necesar să se 
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intervină pentru a ajuta populațiile locale 
ori de câte ori se dovedește că schimbările 
climatice le afectează exercitarea 
drepturilor fundamentale;

acorde sprijin populațiilor locale ori de 
câte ori se dovedește că schimbările 
climatice le afectează exercitarea 
drepturilor fundamentale; subliniază că 
măsurile adoptate de Uniune în acest 
domeniu trebuie să respecte suveranitatea 
statelor democratice și că acțiunea 
acesteia trebuie să se concentreze asupra 
acelor zone în care populația este supusă 
regimurilor antidemocratice;

Or. es

Amendamentul 43
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că este necesar să se 
intervină pentru a ajuta populațiile locale 
ori de câte ori se dovedește că schimbările 
climatice le afectează exercitarea 
drepturilor fundamentale;

1. consideră că este necesar să se 
acorde sprijin populațiilor locale ori de 
câte ori se dovedește că schimbările 
climatice le afectează exercitarea 
drepturilor fundamentale; subliniază că 
măsurile adoptate de Uniune în acest 
domeniu trebuie să respecte suveranitatea 
statelor democratice și că acțiunea 
acesteia trebuie să se concentreze asupra 
acelor zone în care populația este supusă 
regimurilor antidemocratice;

Or. es

Amendamentul 44
Aurelia Beigneux, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Joëlle Mélin, Catherine Griset

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că este necesar să se 
intervină pentru a ajuta populațiile locale 

1. consideră că este necesar să se 
intervină, evitându-se orice ingerință, 
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ori de câte ori se dovedește că schimbările 
climatice le afectează exercitarea 
drepturilor fundamentale;

pentru a ajuta populațiile locale ori de câte 
ori se dovedește că schimbările climatice le 
afectează exercitarea drepturilor 
fundamentale;

Or. fr

Amendamentul 45
Antoni Comín i Oliveres

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că este necesar să se 
intervină pentru a ajuta populațiile locale 
ori de câte ori se dovedește că schimbările 
climatice le afectează exercitarea 
drepturilor fundamentale;

1. consideră că este necesar să se 
intervină pentru a ajuta populațiile locale și 
mai vulnerabile ori de câte ori se 
dovedește că efectele schimbărilor 
climatice le afectează exercitarea 
drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 46
Alessandra Moretti

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că există dovezi serioase 
că impactul asupra sănătății al condițiilor 
exterioare influențate de climă, precum 
malnutriția și incidența bolilor 
infecțioase, variază în funcție de gen; ia 
notă cu îngrijorare de rata ridicată a 
mortalității feminine în situații de 
dezastru; solicită insistent integrarea 
perspectivei de gen în politicile și 
programele de dezvoltare durabilă pentru 
a se asigura că drepturile femeilor și 
fetelor (inclusiv sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente și 
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serviciile de sănătate necesare), 
promovarea egalității de gen și echitatea 
climatică sunt integrate în programele 
sale strategice;

Or. en

Amendamentul 47
Andreas Glück

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că încălzirea climei se 
produce la nivel global și că trebuie 
adoptate măsuri coordonate la nivel 
internațional; constată că, datorită 
faptului că EU ETS este cea mai mare 
piață de carbon din lume, este în prezent 
cea mai mare sursă de cerere de credite 
internaționale pentru carbon, fiind 
principalul motor al investițiilor în 
energie curată în țările în curs de 
dezvoltare și în economiile aflate în 
tranziție; solicită Comisiei să pună rapid 
în aplicare articolul 6 din Acordul de la 
Paris, un cadru clar și solid pentru 
conectarea piețelor carbonului, ceea ce 
menține EU ETS deschis pentru 
transferurile internaționale după etapa 3;

Or. en

Amendamentul 48
Milan Brglez, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că angajamentul UE 
este necesar pentru a ajuta populațiile 
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locale să își exercite drepturile omului și 
libertățile fundamentale, în general, și 
dreptul la un nivel de trai adecvat, în 
special, atunci când exercitarea acestor 
drepturi este împiedicată de consecințele 
schimbărilor climatice și ale degradării 
mediului provocate de om;

Or. en

Amendamentul 49
Petros Kokkalis, Milan Brglez, Marie Toussaint

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. recunoaște că efectele negative ale 
schimbărilor climatice vor crește 
exponențial, în funcție de nivelul 
schimbărilor climatice care se vor 
produce în cele din urmă; consideră, prin 
urmare, că sunt necesare măsuri la nivel 
internațional în domeniul drepturilor 
omului pentru combaterea schimbărilor 
climatice;

Or. en

Amendamentul 50
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Comisiei să introducă și să 
aplice în politicile sale un instrument de 
alocare a bugetului pentru carbon;

Or. en
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Amendamentul 51
Petros Kokkalis, Milan Brglez, Marie Toussaint

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. insistă asupra unei abordări 
comune privind punerea în aplicare a 
Acordului de la Paris și a Agendei 2030 
pentru dezvoltare durabilă, în politicile 
interne și externe, acordând o atenție 
deosebită drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 52
Petros Kokkalis, Milan Brglez, Marie Toussaint

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază că schimbările climatice 
au consecințe dramatice pentru drepturile 
omului în țările în curs de dezvoltare; 
reamintește că, în conformitate cu 
raportul raportorului special al ONU 
privind sărăcia extremă și drepturile 
omului din 25 iunie 2019 privind 
schimbările climatice și sărăcia, 
schimbările climatice amenință țările în 
curs de dezvoltare și le fac mai 
vulnerabile și mai expuse la schimbările 
climatice și mai puțin pregătite pentru a 
face față efectelor din ce în ce mai 
devastatoare ale acestora, inclusiv crizelor 
generate de deficitul de alimente și apă, 
distrugerii fizice cauzate de dezastre 
naturale, strămutării populației și 
intensificării tensiunilor din cauza 
resurselor limitate;

Or. en
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Amendamentul 53
Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. consideră că degradarea mediului 
este una dintre cele mai presante și grave 
amenințări la adresa capacității 
generațiilor prezente și viitoare de a-și 
exercita dreptul la viață și de a proteja 
dreptul omului la viață; consideră că 
dreptul de protecție împotriva 
schimbărilor climatice trebuie să fie 
inclus în Carta drepturilor omului; 
solicită tuturor organismelor relevante să 
îl includă în discuțiile lor;

Or. en

Amendamentul 54
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că schimbările climatice 
nu ar trebui gestionate fără dovezi 
științifice și/sau prin acțiuni care ar putea 
afecta interesele de dezvoltare ale 
comunităților locale; recunoaște 
nerespectarea drepturilor omului 
acestora, chiar și atunci când sunt lăsate 
singure în fața puterii excesive a 
intereselor speculative private, ceea ce 
poate conduce la fenomene precum 
„acapararea terenurilor”;

eliminat

Or. es
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Amendamentul 55
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL
Milan Brglez
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că schimbările climatice 
nu ar trebui gestionate fără dovezi 
științifice și/sau prin acțiuni care ar putea 
afecta interesele de dezvoltare ale 
comunităților locale; recunoaște 
nerespectarea drepturilor omului 
acestora, chiar și atunci când sunt lăsate 
singure în fața puterii excesive a 
intereselor speculative private, ceea ce 
poate conduce la fenomene precum 
„acapararea terenurilor”;

eliminat

Or. en

Amendamentul 56
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că schimbările climatice 
nu ar trebui gestionate fără dovezi 
științifice și/sau prin acțiuni care ar putea 
afecta interesele de dezvoltare ale 
comunităților locale; recunoaște 
nerespectarea drepturilor omului 
acestora, chiar și atunci când sunt lăsate 
singure în fața puterii excesive a 
intereselor speculative private, ceea ce 
poate conduce la fenomene precum 
„acapararea terenurilor”;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 57
Petros Kokkalis, Milan Brglez, Marie Toussaint

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că schimbările climatice 
nu ar trebui gestionate fără dovezi 
științifice și/sau prin acțiuni care ar putea 
afecta interesele de dezvoltare ale 
comunităților locale; recunoaște 
nerespectarea drepturilor omului 
acestora, chiar și atunci când sunt lăsate 
singure în fața puterii excesive a 
intereselor speculative private, ceea ce 
poate conduce la fenomene precum 
„acapararea terenurilor”;

eliminat

Or. en

Amendamentul 58
Milan Brglez, Marie Toussaint, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că schimbările climatice 
nu ar trebui gestionate fără dovezi 
științifice și/sau prin acțiuni care ar putea 
afecta interesele de dezvoltare ale 
comunităților locale; recunoaște 
nerespectarea drepturilor omului 
acestora, chiar și atunci când sunt lăsate 
singure în fața puterii excesive a 
intereselor speculative private, ceea ce 
poate conduce la fenomene precum 
„acapararea terenurilor”;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 59
Karin Karlsbro, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că schimbările climatice 
nu ar trebui gestionate fără dovezi 
științifice și/sau prin acțiuni care ar putea 
afecta interesele de dezvoltare ale 
comunităților locale; recunoaște 
nerespectarea drepturilor omului 
acestora, chiar și atunci când sunt lăsate 
singure în fața puterii excesive a 
intereselor speculative private, ceea ce 
poate conduce la fenomene precum 
„acapararea terenurilor”;

2. subliniază numărul copleșitor de 
mare de dovezi științifice care indică 
necesitatea adoptării rapide a unor 
măsuri pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră la nivel mondial, pentru a 
evita efectele dezastruoase ale 
schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 60
Alessandra Moretti

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că schimbările climatice 
nu ar trebui gestionate fără dovezi 
științifice și/sau prin acțiuni care ar putea 
afecta interesele de dezvoltare ale 
comunităților locale; recunoaște 
nerespectarea drepturilor omului acestora, 
chiar și atunci când sunt lăsate singure în 
fața puterii excesive a intereselor 
speculative private, ceea ce poate conduce 
la fenomene precum „acapararea 
terenurilor”;

2. consideră că schimbările climatice 
nu ar trebui gestionate fără dovezi 
științifice; recunoaște nerespectarea 
drepturilor omului acestora, chiar și atunci 
când sunt lăsate singure în fața puterii 
excesive a intereselor speculative private, 
ceea ce poate conduce la fenomene precum 
„acapararea terenurilor”;

Or. en
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Amendamentul 61
Antoni Comín i Oliveres

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că schimbările climatice 
nu ar trebui gestionate fără dovezi 
științifice și/sau prin acțiuni care ar putea 
afecta interesele de dezvoltare ale 
comunităților locale; recunoaște 
nerespectarea drepturilor omului acestora, 
chiar și atunci când sunt lăsate singure în 
fața puterii excesive a intereselor 
speculative private, ceea ce poate conduce 
la fenomene precum „acapararea 
terenurilor”;

2. consideră că schimbările climatice 
nu ar trebui gestionate fără dovezi 
științifice și/sau prin acțiuni care ar putea 
afecta interesele de dezvoltare ale 
comunităților locale; recunoaște 
nerespectarea drepturilor omului acestora 
și a dreptului de proprietate asupra 
terenurilor, în special atunci când sunt 
lăsate singure în fața intereselor și a puterii 
excesive a intereselor speculative private, 
ceea ce poate conduce la fenomene precum 
„acapararea terenurilor”;

Or. en

Amendamentul 62
Traian Băsescu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că schimbările climatice 
nu ar trebui gestionate fără dovezi 
științifice și/sau prin acțiuni care ar putea 
afecta interesele de dezvoltare ale 
comunităților locale; recunoaște 
nerespectarea drepturilor omului acestora, 
chiar și atunci când sunt lăsate singure în 
fața puterii excesive a intereselor 
speculative private, ceea ce poate conduce 
la fenomene precum „acapararea 
terenurilor”;

2. consideră că schimbările climatice 
nu ar trebui gestionate fără dovezi 
științifice și/sau prin acțiuni care ar putea 
afecta interesele de dezvoltare ale 
comunităților locale; recunoaște încălcarea 
drepturilor omului acestora, chiar și atunci 
când sunt lăsate singure în fața puterii 
excesive a intereselor speculative private, 
ceea ce poate conduce la fenomene precum 
„acapararea terenurilor”;

Or. en
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Amendamentul 63
Milan Brglez, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește că, până în prezent, 
statele părți semnatare ale Acordului de la 
Paris nu au prezentat o formulare solidă 
pentru a integra o abordare bazată pe 
drepturi pentru punerea în aplicare a 
angajamentelor asumate în temeiul 
Acordului de la Paris; îndeamnă, prin 
urmare, statele părți semnatare ale 
COP26 să integreze pe deplin drepturile 
omului și principiile sociale și de mediu 
reafirmate în preambulul Acordului de la 
Paris, inclusiv drepturile populațiilor 
indigene, participarea publică, egalitatea 
de gen, protecția securității alimentare și 
eradicarea foametei, o tranziție justă și 
integritatea ecosistemelor ca parte a așa-
numitului cadru de reglementare al 
Acordului de la Paris;

Or. en

Amendamentul 64
Andreas Glück

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază caracterul indispensabil 
al oportunităților de dezvoltare umană 
pentru toți; subliniază riscurile încălcării 
drepturilor omului în lanțurile 
internaționale de aprovizionare cu 
mărfuri, atât pentru energia 
convențională, cât și pentru cea obținută 
prin tehnologii verzi și din surse 
regenerabile, precum munca copiilor în 
minele de cobalt care aprovizionează 
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lanțul valoric al bateriilor litiu-ion la 
nivel mondial; invită Comisia să țină 
seama de implicațiile legate de drepturile 
omului atunci când evaluează parcursul 
Uniunii în domeniul tehnologiilor 
energetice și de transport;

Or. en

Amendamentul 65
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
Milan Brglez
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la încălcările drepturilor omului în 
comunitățile locale, cauzate de fenomenul 
„acaparării terenurilor”, alimentat, 
printre altele, de puterea excesivă a 
intereselor speculative private, inclusiv 
cele ale unor întreprinderi cu sediul în 
UE, și de lipsa de acțiune a autorităților 
din statele membre și a actorilor 
internaționali;

Or. en

Amendamentul 66
Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. recunoaște că problemele cu care 
se confruntă comunitățile locale și 
indigene nu trebuie să fie utilizate în 
scopuri politice și ideologice și consideră 
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că este necesară o cooperare consolidată 
la nivel internațional pentru a identifica și 
pentru a proteja cele mai vulnerabile 
populații.

Or. es

Amendamentul 67
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. recunoaște că problemele cu care 
se confruntă comunitățile locale și 
indigene nu trebuie să fie utilizate în 
scopuri politice și ideologice și consideră 
că este necesară o cooperare consolidată 
la nivel internațional pentru a identifica și 
pentru a proteja cele mai vulnerabile 
populații.

Or. es

Amendamentul 68
Petros Kokkalis, Milan Brglez, Marie Toussaint

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța conceptului 
de „justiție climatică” atunci când se iau 
măsuri pentru a aborda schimbările 
climatice;

Or. en

Amendamentul 69
Milan Brglez
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Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că creșterea cererii la 
nivel mondial de acces la resursele 
naturale conduce adesea la o exploatare 
nesustenabilă a mediului natural și uman 
de către întreprinderi și de către stat; 
solicită Comisiei, statelor membre și 
întreprinderilor să respecte și să 
promoveze Principiile directoare ale ONU 
privind afacerile și drepturile omului și 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară pentru o conduită responsabilă 
în afaceri, în scopul prevenirii, reducerii 
și remedierii efectelor nocive asupra 
mediului și biodiversității, ținând seama 
de obligațiile și angajamentele de a 
asigura un mediu sigur, curat, sănătos și 
durabil; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la faptul că anumite acorduri 
internaționale de investiții, cum ar fi 
Tratatul privind Carta energiei, pot servi 
interesul corporațiilor multinaționale în 
detrimentul standardelor de mediu 
obligatorii din punct de vedere juridic în 
statele părți semnatare ale tratatelor în 
cauză; solicită Comisiei să propună o 
legislație privind diligența necesară și 
asumarea responsabilității 
întreprinderilor la nivelul UE, 
menționând că mai multe țări dispun deja 
de o astfel de legislație;

Or. en

Amendamentul 70
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2b. consideră că este necesar să se 
asigure, pe teritoriul Uniunii, protecția 
acelor categorii de populație a căror 
economie și al căror stil de viață au fost 
cel mai puternic afectate de activitățile 
legislative desfășurate în cadrul Pactului 
verde sub pretextul combaterii 
schimbărilor climatice și al protejării 
mediului; subliniază că noile politici în 
domeniul climei, împreună cu criza 
economică, pot agrava situația celor mai 
defavorizate persoane din Uniunea 
Europeană;

Or. es

Amendamentul 71
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL
Milan Brglez
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită să se acorde mai mult 
sprijin internațional pentru drepturile 
funciare indigene, ceea ce ar contribui la 
limitarea încălzirii globale; îndeamnă 
toate statele membre să ratifice fără 
întârziere Convenția OIM din 1989 
privind populațiile indigene și tribale (nr. 
169);

Or. en

Amendamentul 72
Sirpa Pietikäinen
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Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. consideră că UE ar trebui să 
recunoască statutul de refugiat climatic și 
să acorde azil refugiaților climatici și 
apărătorilor drepturilor omului și ai 
mediului;

Or. en

Amendamentul 73
Milan Brglez, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. recunoaște că organizațiile 
societății civile sunt actori esențiali în 
domeniul susținerii și promovării, al 
sensibilizării și al educației care vizează 
impactul schimbărilor climatice și al 
degradării mediului; recunoaște, de 
asemenea, rolul acestora de agenți ai 
acțiunii externe a UE în domeniul climei; 
invită statele membre și guvernele din 
întreaga lume să asigure un mediu sigur 
și propice desfășurării activităților 
organizațiilor societății civile în general, 
precum și ale ONG-urilor și apărătorilor 
mediului în special, prin asigurarea, 
printre altele, a exercitării drepturilor 
omului ale acestora, astfel cum sunt 
consacrate în dreptul internațional, cum 
ar fi libertatea de opinie, libertatea de 
exprimare, de întrunire pașnică și de 
asociere, online și offline, precum și 
instituirea și aplicarea legislației care 
asigură desfășurarea unor investigații 
prompte și independente ale încălcărilor, 
urmărirea penală a făptuitorilor 
suspectați și furnizarea unor căi de atac 
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judiciare eficiente;

Or. en

Amendamentul 74
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. solicită Comisiei să sprijine 
dezvoltarea rețelelor locale în cooperare 
cu ONG-urile de la nivel local sau 
mondial, pentru a oferi sprijin 
persoanelor aflate în pericol imediat și 
pentru a primi informații cu privire la 
situația de pe teren;

Or. en

Amendamentul 75
Milan Brglez

Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. solicită Comisiei să elaboreze 
criterii de eligibilitate pentru granturile 
UE, care să permită, de asemenea, 
accesul la fonduri pentru ONG-urile mici 
din domeniul mediului, care, în caz 
contrar, sunt obligate să încheie 
parteneriate cu ONG-urile mai mari 
pentru a fi eligibile pentru finanțare;

Or. en

Amendamentul 76
Milan Brglez, Marie Toussaint, Petros Kokkalis
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că utilizarea abuzivă a 
termenilor „urgență” sau „situație 
urgentă” cu referire la schimbările 
climatice poate banaliza atât importanța 
lor, cât și evaluarea efectelor acestora 
asupra populațiilor mai puțin protejate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 77
Karin Karlsbro, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că utilizarea abuzivă a 
termenilor „urgență” sau „situație 
urgentă” cu referire la schimbările 
climatice poate banaliza atât importanța 
lor, cât și evaluarea efectelor acestora 
asupra populațiilor mai puțin protejate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 78
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL
Milan Brglez
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că utilizarea abuzivă a 
termenilor „urgență” sau „situație 
urgentă” cu referire la schimbările 
climatice poate banaliza atât importanța 
lor, cât și evaluarea efectelor acestora 
asupra populațiilor mai puțin protejate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 79
Petros Kokkalis, Milan Brglez, Marie Toussaint

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că utilizarea abuzivă a 
termenilor „urgență” sau „situație 
urgentă” cu referire la schimbările 
climatice poate banaliza atât importanța 
lor, cât și evaluarea efectelor acestora 
asupra populațiilor mai puțin protejate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 80
Alessandra Moretti

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că utilizarea abuzivă a 
termenilor „urgență” sau „situație 
urgentă” cu referire la schimbările 
climatice poate banaliza atât importanța 
lor, cât și evaluarea efectelor acestora 
asupra populațiilor mai puțin protejate;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 81
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că utilizarea abuzivă a 
termenilor „urgență” sau „situație 
urgentă” cu referire la schimbările 
climatice poate banaliza atât importanța 
lor, cât și evaluarea efectelor acestora 
asupra populațiilor mai puțin protejate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 82
Antoni Comín i Oliveres

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că utilizarea abuzivă a 
termenilor „urgență” sau „situație urgentă” 
cu referire la schimbările climatice poate 
banaliza atât importanța lor, cât și 
evaluarea efectelor acestora asupra 
populațiilor mai puțin protejate;

3. subliniază că utilizarea generalizată 
a termenilor „urgență” sau „situație 
urgentă” cu referire la schimbările 
climatice poate eclipsa importanța 
efectelor lor și poate împiedica evaluarea 
efectelor acestora asupra populațiilor mai 
puțin protejate; consideră totodată că se 
pot produce efecte climatice și de mediu 
extreme și efecte adverse pe scară largă 
asupra drepturilor omului, chiar dacă se 
obțin contribuții stabilite la nivel național 
(CSN);

Or. en

Amendamentul 83
Rovana Plumb
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că utilizarea abuzivă a 
termenilor „urgență” sau „situație urgentă” 
cu referire la schimbările climatice poate 
banaliza atât importanța lor, cât și 
evaluarea efectelor acestora asupra 
populațiilor mai puțin protejate;

3. subliniază că utilizarea abuzivă a 
termenilor „urgență” sau „situație urgentă” 
cu referire la schimbările climatice poate 
susține atât importanța lor, cât și evaluarea 
efectelor acestora asupra populațiilor mai 
puțin protejate;

Or. en

Amendamentul 84
Petros Kokkalis, Milan Brglez

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. insistă asupra asigurării faptului 
că inițiativele de consolidare a cadrului de 
reglementare și de politică pentru 
întreprinderi și drepturile omului la 
nivelul UE țin seama pe deplin de 
obligațiile statelor membre și ale 
întreprinderilor de a proteja drepturile 
omului în materie de protecție a mediului;

Or. en

Amendamentul 85
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că urmărirea excesivă a 
neutralității climatice de către țările 
dezvoltate poate afecta creșterea și 
drepturile țărilor în curs de dezvoltare;

eliminat
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Or. es

Amendamentul 86
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL
Milan Brglez
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că urmărirea excesivă a 
neutralității climatice de către țările 
dezvoltate poate afecta creșterea și 
drepturile țărilor în curs de dezvoltare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 87
Alessandra Moretti

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că urmărirea excesivă a 
neutralității climatice de către țările 
dezvoltate poate afecta creșterea și 
drepturile țărilor în curs de dezvoltare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 88
Milan Brglez, Marie Toussaint, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că urmărirea excesivă a 
neutralității climatice de către țările 
dezvoltate poate afecta creșterea și 
drepturile țărilor în curs de dezvoltare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 89
Karin Karlsbro, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că urmărirea excesivă a 
neutralității climatice de către țările 
dezvoltate poate afecta creșterea și 
drepturile țărilor în curs de dezvoltare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 90
Petros Kokkalis, Milan Brglez, Marie Toussaint

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că urmărirea excesivă a 
neutralității climatice de către țările 
dezvoltate poate afecta creșterea și 
drepturile țărilor în curs de dezvoltare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 91
Sirpa Pietikäinen
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că urmărirea excesivă a 
neutralității climatice de către țările 
dezvoltate poate afecta creșterea și 
drepturile țărilor în curs de dezvoltare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 92
Antoni Comín i Oliveres

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că urmărirea excesivă a 
neutralității climatice de către țările 
dezvoltate poate afecta creșterea și 
drepturile țărilor în curs de dezvoltare;

4. consideră că impunitatea cu care 
au acționat statele și întreprinderile în 
trecut a afectat prea des posibilitățile de 
creștere și drepturile omului în țările în 
curs de dezvoltare; subliniază necesitatea 
ca UE să împartă costurile neutralității 
climatice, în special sub efectele 
pandemiei de COVID-19, care provoacă o 
recesiune economică;

Or. en

Amendamentul 93
Karin Karlsbro, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că urmărirea excesivă a 
neutralității climatice de către țările 
dezvoltate poate afecta creșterea și 
drepturile țărilor în curs de dezvoltare;

4. reamintește obiectivul UE de a 
realiza neutralitatea climatică cel târziu 
până în 2050 și subliniază necesitatea ca 
UE să își asume rolul de lider pentru a 
convinge alte țări să crească nivelul de 
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ambiție în materie de climă; solicită o 
diplomație activă a UE în domeniul climei 
care să includă o abordare bazată pe 
drepturi;

Or. en

Amendamentul 94
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că urmărirea excesivă a 
neutralității climatice de către țările 
dezvoltate poate afecta creșterea și 
drepturile țărilor în curs de dezvoltare;

4. consideră că angajamentul de a 
atinge obiectivul neutralității climatice 
asumat de toate țările poate contribui la 
creșterea economică durabilă și la 
protejarea drepturilor lor;

Or. en

Amendamentul 95
Traian Băsescu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că urmărirea excesivă a 
neutralității climatice de către țările 
dezvoltate poate afecta creșterea și 
drepturile țărilor în curs de dezvoltare;

4. consideră că urmărirea excesivă a 
neutralității climatice de către țările 
dezvoltate poate afecta creșterea și 
drepturile țărilor în curs de dezvoltare; 
recunoaște că combustibilii fosili rămân 
resursele energetice cele mai ieftine, mai 
fiabile și mai sigure disponibile în multe 
țări în curs de dezvoltare, care au nevoie 
de un plan strategic pe termen lung 
pentru tranziția către forme alternative de 
energie, menținând totodată 
funcționalitatea sistemelor lor socio-
economice;
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Or. en

Amendamentul 96
Milan Brglez, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută intenția Comisiei, exprimată 
în Comunicarea privind Pactul verde 
european și, în mod similar, în 
Comunicarea privind Strategia UE în 
domeniul biodiversității pentru 2030, de a 
examina posibilitatea revizuirii 
Regulamentului Aarhus pentru a 
îmbunătăți accesul la controlul 
administrativ și judiciar la nivelul UE 
pentru cetățenii și ONG-urile care au 
preocupări cu privire la legalitatea 
deciziilor cu efecte asupra mediului, de a 
lua măsuri pentru a îmbunătăți accesul la 
justiție în fața instanțelor naționale din 
toate statele membre și pentru a promova 
măsurile adoptate de UE, de statele sale 
membre și de comunitatea internațională 
în vederea intensificării eforturilor de 
combatere a infracțiunilor împotriva 
mediului; invită Comisia și statele 
membre să faciliteze participarea activă la 
procesul decizional în domeniul mediului, 
inclusiv a organizațiilor societății civile, a 
femeilor, a copiilor, a tinerilor, a 
populațiilor indigene, a comunităților 
rurale și locale, a fermierilor și a altor 
persoane care, din punct de vedere social, 
cultural și economic, depind în mod direct 
de ecosistemele locale, inclusiv de 
biodiversitatea acestora; îndeamnă statele 
membre să condamne orice tip de 
stigmatizare legată de activitatea ONG-
urilor de mediu și a persoanelor care 
desfășoară activități de susținere și 
promovare a climei și a mediului;

Or. en
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Amendamentul 97
Karin Karlsbro, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că Raportul global al 
ONU privind mediul referitor la legislația 
de mediu a constatat că, în pofida creșterii 
de 38 de ori a numărului de legi în 
materie de mediu adoptate din 1972, 
faptul că nu se pun pe deplin în aplicare 
și nu se asigură întotdeauna respectarea 
acestor legi reprezintă una dintre cele mai 
mari provocări în efortul de atenuare a 
schimbărilor climatice, de reducere a 
poluării și de prevenire a declinului pe 
scară largă al speciilor și habitatelor; 
subliniază că o consolidare a statului de 
drept în domeniul mediului, atât la nivelul 
UE, cât și la nivel mondial, trebuie să fie 
o prioritate;

Or. en

Amendamentul 98
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL
Milan Brglez
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește principiul 
„responsabilităților comune, dar 
diferențiate, și al capacităților aferente”, 
care conferă Uniunii și statelor membre o 
responsabilitate deosebită și capacitatea 
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de a acționa; subliniază că capacitatea 
Uniunii este, în sine, un temei juridic 
pentru a acționa și a sprijini țările cel mai 
puțin dezvoltate și micile state insulare în 
curs de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 99
Petros Kokkalis, Milan Brglez, Marie Toussaint

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că este important ca 
adaptarea la schimbările climatice și 
atenuarea acestora să fie integrate într-o 
măsură mai mare în strategiile naționale 
de dezvoltare durabilă, să se stabilească o 
legătură între strategiile de reducere a 
riscurilor de dezastre, de gestionare a 
acestor riscuri și de adaptare la 
schimbările climatice și să se ia în 
considerare includerea dimensiunii 
drepturilor omului în instrumentele 
existente;

Or. en

Amendamentul 100
Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. dezaprobă faptul că schimbările 
climatice și protecția mediului ar putea fi 
utilizate de Uniunea Europeană și de 
activiștii săi drept scuză pentru a interveni 
în mod ilegal în politica internă a statelor 
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suverane;

Or. es

Amendamentul 101
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. dezaprobă faptul că schimbările 
climatice și protecția mediului ar putea fi 
utilizate de Uniunea Europeană și de 
activiștii săi drept scuză pentru a interveni 
în mod ilegal în politica internă a statelor 
suverane;

Or. es

Amendamentul 102
Aurelia Beigneux, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Joëlle Mélin, Catherine Griset, 
Vincenzo Sofo

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că eforturile pe care le 
depun statele membre ale Uniunii în 
direcția dezvoltării durabile nu trebuie să 
se traducă printr-o simplă relocare a 
poluării industriale în țări terțe;

Or. fr

Amendamentul 103
Milan Brglez, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4b. îndeamnă statele membre să nu își 
reducă nivelurile naționale ale 
standardelor de protecție a mediului ca 
reacție în scopul redresării economice ca 
urmare a actualei crize provocate de 
pandemia de COVID-19 sau a altor crize 
viitoare; reiterează în această privință că 
sustenabilitatea, ca o condiție 
fundamentală de exercitare a tuturor 
drepturilor omului fără discriminare, ar 
trebui să fie abordarea care stă la baza 
procesului de elaborare a politicilor, 
pentru a se garanta protejarea interesului 
public, precum și bunăstarea socială, 
ecologică și economică a comunităților 
locale afectate;

Or. en

Amendamentul 104
Karin Karlsbro, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază că democrația, care 
protejează drepturile omului și libertățile 
fundamentale, este singura formă de 
guvernare compatibilă cu dezvoltarea 
durabilă și cu protecția eficientă a 
mediului și a climei; subliniază că 
corupția și lipsa de transparență riscă să 
submineze protecția mediului și politicile 
climatice; subliniază necesitatea unei 
cooperări strânse și structurate cu 
autoritățile locale, cu sectorul privat și cu 
societatea civilă;

Or. en
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Amendamentul 105
Petros Kokkalis, Milan Brglez, Marie Toussaint

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită elaborarea unei definiții 
juridice și universale a refugiaților 
climatici, care să garanteze că există căi 
sigure și legale de acces în UE pentru 
aceștia și că dreptul lor la azil este 
respectat în fiecare stat membru; solicită 
elaborarea unei definiții juridice și 
universale a persoanelor strămutate în 
interiorul țării din motive climatice, 
asigurând faptul că politicile noastre 
externe sunt orientate către protejarea 
drepturilor acestor persoane;

Or. en

Amendamentul 106
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
Milan Brglez
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. consideră că principiul 
neutralității climatice, convenit în 
Acordul de la Paris, reprezintă o ocazie 
excelentă pentru dezvoltarea calitativă 
atât a țărilor industrializate, cât și a 
țărilor din Sudul global, în scopul 
realizării unei apropieri a condițiilor de 
viață la nivel mondial;

Or. en
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Amendamentul 107
Aurelia Beigneux, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Joëlle Mélin, Catherine Griset, 
Vincenzo Sofo

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. consideră că acordurile de liber 
schimb, care încurajează importul de 
bunuri produse în condiții umanitare 
incerte, trebuie să fie o soluție europeană 
secundară în raport cu promovarea 
localismului, a cărui influență pozitivă 
asupra mediului este cunoscută;

Or. fr

Amendamentul 108
Petros Kokkalis, Milan Brglez

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază că UE trebuie să fie 
pregătită pentru strămutarea populației 
cauzată de schimbările climatice și să 
recunoască necesitatea adoptării unor 
măsuri adecvate pentru a proteja 
drepturile omului ale populațiilor 
amenințate de efectele schimbărilor 
climatice;

Or. en

Amendamentul 109
Aurelia Beigneux, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Joëlle Mélin, Catherine Griset, 
Vincenzo Sofo

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4c. reamintește, de asemenea, că o 
dezvoltare durabilă nu poate consta în 
promovarea unei Europe animate în 
exclusivitate de sectorul terțiar; 
reamintește importanța extragerii 
resurselor și a transformării acestora, 
care nu pot fi lăsate doar în seama țărilor 
terțe din motive legate de mediu, acest 
lucru însemnând un export al poluării 
industriale către țări care acordă mai 
puțină atenție condițiilor umanitare;

Or. fr

Amendamentul 110
Karin Karlsbro, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază că procesul decizional 
în domeniul mediului trebuie să se bazeze 
pe angajamentul civic bazat pe cei trei 
piloni, și anume accesul la informații, 
participarea publică și accesul la justiție, 
și să permită asumarea acestuia; solicită 
în acest sens adoptarea unor instrumente 
internaționale pentru consolidarea 
acestor principii fundamentale;

Or. en

Amendamentul 111
Petros Kokkalis, Milan Brglez

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază că UE ar trebui să 
promoveze implicarea mai multor părți 
interesate, în special a organizațiilor 
sociale, a autorităților locale și a 
sectorului privat, pentru a aborda 
provocarea reprezentată de migrația 
provocată de condițiile de mediu într-un 
mod cuprinzător și durabil, care să 
protejeze drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 112
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL
Milan Brglez
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. reamintește că umanitatea în 
ansamblul său și Uniunea Europeană au 
depășit patru din cele nouă limite 
planetare, ceea ce face ca Uniunii și 
statelor membre să le revină o 
responsabilitate deosebită de a reduce 
impactul ecologic al depășirii, pentru a 
reveni în cadrul limitelor respective;

Or. en

Amendamentul 113
Petros Kokkalis, Milan Brglez

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4d. subliniază că statele membre ar 
trebui să pună în aplicare Principiile 
directoare ale ONU privind afacerile și 
drepturile omului și că întreprinderile cu 
sediul în Europa ar trebui să realizeze 
diligența necesară în ceea ce privește 
drepturile omului, inclusiv dreptul la un 
mediu sigur, curat și sănătos, prin 
desfășurarea unor consultări 
semnificative și favorabile incluziunii cu 
grupurile potențial afectate și cu alte părți 
interesate relevante;

Or. en

Amendamentul 114
Aurelia Beigneux, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Joëlle Mélin, Catherine Griset

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. consideră că ideologia pe care se 
bazează liberul schimb implică o cursă 
pentru a obține cel mai scăzut preț și că 
acest lucru conduce la deșertificarea 
teritoriilor; reamintește că acestea se 
confruntă cu exodul populațiilor locale, 
dar și cu o pierdere a plusvalorii 
ecologice;

Or. fr

Amendamentul 115
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL
Milan Brglez
în numele Grupului S&D
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Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. consideră, de asemenea, în acest 
context și pentru a-și îndeplini 
angajamentele asumate în temeiul 
Acordului de la Paris, că Uniunea ar 
trebui să își propună un obiectiv mai 
ambițios de reducere până în 2030 a 
emisiilor de GES provenite din întreaga 
sa economie cu -65 % față de nivelurile 
din 1990;

Or. en

Amendamentul 116
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL
Milan Brglez
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 4 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. reamintește principiul de a nu face 
rău enunțat în Pactul verde european și 
îndeamnă Comisia să asigure rapid o 
coerență deplină a acordurilor comerciale 
și de investiții existente și viitoare și a 
altor reglementări globale cu obiectivele 
internaționale în materie de mediu și 
climă, în special cu Acordul de la Paris și 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, 
și să includă dispoziții obligatorii pentru a 
pune capăt acaparării terenurilor și 
defrișărilor;

Or. en
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Amendamentul 117
Petros Kokkalis, Milan Brglez

Proiect de aviz
Punctul 4 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. solicită Comisiei să integreze 
securitatea climatică în conceperea și 
punerea sa în aplicare, respectând 
drepturile populațiilor indigene, dreptul la 
dezvoltare, dreptul la apă potabilă și 
dreptul la aer curat și la un mediu curat;

Or. en

Amendamentul 118
Petros Kokkalis, Milan Brglez

Proiect de aviz
Punctul 4 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4f. solicită Comisiei să includă 
standarde de mediu obligatorii, executorii 
din punct de vedere juridic, în viitoarele 
acorduri comerciale internaționale, care 
să pună capăt defrișărilor și să asigure 
respectarea drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 119
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că orice amenințare sau 
violență împotriva principalilor actori 
implicați în apărarea mediului trebuie 

eliminat
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combătută în conformitate cu statul de 
drept și pe cale diplomatică.

Or. es

Amendamentul 120
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că orice amenințare sau 
violență împotriva principalilor actori 
implicați în apărarea mediului trebuie 
combătută în conformitate cu statul de 
drept și pe cale diplomatică.

eliminat

Or. en

Amendamentul 121
Milan Brglez, Marie Toussaint, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că orice amenințare sau 
violență împotriva principalilor actori 
implicați în apărarea mediului trebuie 
combătută în conformitate cu statul de 
drept și pe cale diplomatică.

eliminat

Or. en

Amendamentul 122
Petros Kokkalis, Milan Brglez, Marie Toussaint

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că orice amenințare sau 
violență împotriva principalilor actori 
implicați în apărarea mediului trebuie 
combătută în conformitate cu statul de 
drept și pe cale diplomatică.

eliminat

Or. en

Amendamentul 123
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL
Milan Brglez
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că orice amenințare sau 
violență împotriva principalilor actori 
implicați în apărarea mediului trebuie 
combătută în conformitate cu statul de 
drept și pe cale diplomatică.

eliminat

Or. en

Amendamentul 124
Karin Karlsbro, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că orice amenințare sau 
violență împotriva principalilor actori 
implicați în apărarea mediului trebuie 
combătută în conformitate cu statul de 
drept și pe cale diplomatică.

5. constată cu îngrijorare că violența 
împotriva apărătorilor mediului a crescut 
dramatic și că în 2019 s-au înregistrat 
aproximativ 212 decese ale apărătorilor 
mediului ca urmare a violenței sau a 
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omorurilor, potrivit unui raport prezentat 
de Global Witness; subliniază că 
populațiile indigene și femeile sunt expuse 
în mod special riscurilor; regretă faptul 
că autorii infracțiunilor sunt doar rareori 
găsiți sau condamnați; solicită Comisiei 
ca, în acțiunile sale externe, inclusiv în 
acordurile comerciale și de investiții, să 
includă întotdeauna dispoziții și discuții 
cu privire la protecția drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 125
Traian Băsescu

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că orice amenințare sau 
violență împotriva principalilor actori 
implicați în apărarea mediului trebuie 
combătută în conformitate cu statul de 
drept și pe cale diplomatică.

5. ia act cu îngrijorare de faptul că 
apărătorii mediului se confruntă cu tot 
mai multe interdicții, cu hărțuirea, cu 
închiderea spațiului politic și cu violența; 
consideră că orice amenințare sau violență 
împotriva principalilor actori implicați în 
apărarea mediului trebuie combătută în 
conformitate cu statul de drept și printr-o 
utilizare sporită a diplomației ecologice;

Or. en

Amendamentul 126
Antoni Comín i Oliveres

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că orice amenințare sau 
violență împotriva principalilor actori 
implicați în apărarea mediului trebuie 
combătută în conformitate cu statul de 

5. consideră că orice amenințare sau 
violență împotriva populațiilor și a 
cetățenilor implicați în apărarea mediului 
și în combaterea schimbărilor climatice 
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drept și pe cale diplomatică. trebuie combătută prin toate mijloacele, în 
cadrul dreptului internațional și în 
conformitate cu statul de drept și pe cale 
diplomatică;

Or. en

Amendamentul 127
Milan Brglez, Marie Toussaint, Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. își exprimă profunda îngrijorare 
cu privire la circumstanțele din ce în ce 
mai amenințătoare cu care se confruntă 
apărătorii mediului, inclusiv femeile și 
grupurile indigene din întreaga lume; 
condamnă, de asemenea, cu fermitate 
uciderea apărătorilor mediului ca fiind 
cel mai crud act de încălcare a drepturilor 
fundamentale ale omului, precum și 
multe alte amenințări și încălcări la care 
sunt supuși apărătorii mediului;

Or. en

Amendamentul 128
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că apărătorilor 
drepturilor omului, inclusiv apărătorilor 
drepturilor omului din domeniul 
protecției mediului, trebuie să li se 
garanteze un cadru sigur, care să le 
permită să își desfășoare activitatea fără 
obstacole și nesiguranță, recunoscând-se 
rolul important al acestora în sprijinirea 
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statelor membre să își îndeplinească 
obligațiile care le revin în temeiul 
Acordului de la Paris și să realizeze 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, 
inclusiv angajamentul că nimeni nu va fi 
lăsat în urmă și că vor fi ajutați în primul 
rând cei mai defavorizați;

Or. en

Amendamentul 129
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază rolul UE în sprijinirea 
apărătorilor drepturilor omului și ai 
mediului, precum și rolul reprezentanțelor 
UE în țările terțe;

Or. en

Amendamentul 130
Petros Kokkalis, Milan Brglez

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită țărilor din Europa și din 
Sudul global să garanteze protecția 
apărătorilor mediului prin adoptarea 
unor legi și a unor măsuri globale de 
protecție și prin asigurarea investigării și 
tragerii la răspundere pentru atacurile și 
amenințările împotriva acestora;

Or. en
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Amendamentul 131
Manuela Ripa

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită președintelui 
Parlamentului European să creeze un 
premiu al Parlamentului European 
destinat în mod specific să îi 
recompenseze pe apărătorii mediului și pe 
activiștii împotriva schimbărilor climatice, 
separat de alte premii europene pentru 
drepturile omului; consideră că toți cei 
care luptă pentru sprijinirea drepturilor 
de mediu, la nivelul UE și la nivel 
mondial, joacă un rol special în 
gestionarea resurselor naturale și, ca 
atare, merită recunoașterea publică și un 
grad ridicat de încurajare;

Or. en

Amendamentul 132
Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că Uniunea Europeană 
nu poate impune țărilor terțe cu regimuri 
pe deplin democratice, în care societatea 
civilă se bucură de drepturi consolidate, 
să adopte modelul său de protecție a 
mediului; consideră că cooperarea în 
condiții de egalitate cu statele care 
respectă statul de drept constituie cea mai 
eficientă modalitate de a proteja interesele 
celor mai vulnerabile categorii de 
populație;

Or. es
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Amendamentul 133
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că Uniunea Europeană 
nu poate impune țărilor terțe cu regimuri 
pe deplin democratice, în care societatea 
civilă se bucură de drepturi consolidate, 
să adopte modelul său de protecție a 
mediului; consideră că cooperarea în 
condiții de egalitate cu statele care 
respectă statul de drept constituie cea mai 
eficientă modalitate de a proteja interesele 
celor mai vulnerabile categorii de 
populație; 

Or. es

Amendamentul 134
Karin Karlsbro, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată că, potrivit celor 
menționate de raportorul special al ONU 
în raportul său special din 2016 cu privire 
la situația apărătorilor drepturilor 
omului, precum și potrivit altor surse, 
situația apărătorilor drepturilor mediului 
este deosebit de dramatică în America 
Latină și Asia, dar că atacurile și 
amenințările se produc peste tot în lume;

Or. en
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Amendamentul 135
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL
Milan Brglez
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută decizia de referință a 
Comitetului ONU pentru Drepturile 
Omului în cauza Teitiota/Noua Zeelandă, 
care recunoaște faptul că persoanele care 
se refugiază din calea dezastrelor 
climatice și naturale au un drept legitim 
de a beneficia de protecție internațională 
în temeiul Pactului internațional cu 
privire la drepturile civile și politice;

Or. en

Amendamentul 136
Alessandra Moretti

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită UE și statele sale membre să 
se asigure că planurile naționale privind 
clima țin seama de egalitatea de gen, prin 
integrarea într-o măsură mai mare a 
egalității de gen în planurile naționale 
revizuite privind clima, precum și să 
asigure participarea efectivă a grupurilor 
de femei în elaborarea și punerea lor în 
aplicare;

Or. en
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Amendamentul 137
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. îndeamnă statele membre să ia 
toate măsurile necesare pentru a garanta 
drepturile, protecția și siguranța tuturor 
persoanelor, inclusiv a apărătorilor 
drepturilor omului în domeniul mediului, 
care își exercită, printre altele, dreptul la 
libertatea de opinie și de exprimare, 
dreptul la libertatea de întrunire și de 
asociere pașnică, online și offline, care 
sunt esențiale pentru promovarea și 
protecția drepturilor omului și pentru 
protecția și conservarea mediului;

Or. en

Amendamentul 138
Petros Kokkalis, Milan Brglez

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. consideră că integrarea dreptului 
omului la un mediu sănătos în 
principalele acorduri și procese din 
domeniul mediului este esențială pentru 
un răspuns cuprinzător la COVID-19, 
care să includă o reconceptualizare a 
relației dintre oameni și natură, să reducă 
riscurile și să prevină prejudiciile viitoare 
cauzate de degradarea mediului;

Or. en

Amendamentul 139
Petros Kokkalis, Milan Brglez, Marie Toussaint
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Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. consideră că femeile și fetele sunt 
afectate în mod disproporționat de 
schimbările climatice, ceea ce indică 
faptul că acestea sunt mai susceptibile de 
a fi marginalizate și dezavantajate în 
multe țări; subliniază importanța 
emancipării femeilor și a rolului femeilor 
ca garanție a protecției mediului în Sudul 
global și este deosebit de îngrijorat de 
violența sexuală și de violența de gen, 
îndreptate împotriva femeilor apărătoare 
ale drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 140
Alessandra Moretti

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. invită Comisia să se asigure că 
parteneriatele cu țările terțe se bazează pe 
principiul unor măsuri climatice și de 
mediu menite să contribuie la realizarea 
Agendei 2030 și al egalității dintre femei 
și bărbați și adoptă o abordare bazată pe 
drepturile omului care plasează 
comunitățile și femeile în centrul 
eforturilor ecologice și de dezvoltare, 
garantând drepturile civile ale activiștilor;

Or. en

Amendamentul 141
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
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Milan Brglez
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. îndeamnă Comisia și statele 
membre să facă un bilanț al hotărârii 
Comitetului ONU pentru drepturile 
omului în cauza Teitiota/Noua Zeelandă 
și să ia toate măsurile necesare pentru a 
asigura protecția deplină a persoanelor 
strămutate din cauza condițiilor de mediu, 
în temeiul legislației UE, și pentru a oferi 
condiții adecvate de azil pentru refugiații 
climatici;

Or. en

Amendamentul 142
Karin Karlsbro, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază rolul apărătorilor 
mediului în protecția pădurii tropicale 
amazoniene și condamnă cu fermitate 
exacerbarea violenței împotriva 
protectorilor pădurii amazoniene și a 
comunităților indigene;

Or. en

Amendamentul 143
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5c. recunoaște că democrația și statul 
de drept sunt componente esențiale pentru 
protecția apărătorilor drepturilor omului, 
inclusiv a apărătorilor drepturilor omului 
din domeniul mediului, și îndeamnă 
statele membre să ia măsuri pentru a 
consolida instituțiile democratice, pentru 
a proteja spațiul civic, pentru a apăra 
statul de drept și a combate impunitatea;

Or. en

Amendamentul 144
Karin Karlsbro, María Soraya Rodríguez Ramos, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. este alarmat de faptul că hărțuirea 
și atacurile împotriva apărătorilor 
mediului sunt tot mai numeroase și în 
Europa; regretă uciderea în 2019 a doi 
pădurari care luptau împotriva exploatării 
forestiere ilegale în România și alte 
atacuri asupra lucrătorilor forestieri 
săvârșite în România în ultimii ani; 
solicită Comisiei și statelor membre să 
acționeze cu fermitate pentru a combate 
această evoluție și să se asigure că 
anchetele penale privind infracțiunile 
îndreptate împotriva apărătorilor 
mediului se desfășoară într-un mod sigur 
din punct de vedere juridic;

Or. en

Amendamentul 145
Petros Kokkalis, Milan Brglez
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Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. subliniază interdependența dintre 
climă, economie, societate și drepturile 
omului; subliniază, în special, efectele 
directe pe care schimbările climatice le au 
asupra comunităților indigene;

Or. en

Amendamentul 146
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
Milan Brglez
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. își exprimă profunda îngrijorare 
cu privire la deteriorarea tot mai 
accentuată a situației apărătorilor de 
mediu și a avertizorilor de integritate din 
întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 147
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. invită Comisia și statele membre să 
faciliteze creșterea gradului de 
conștientizare în rândul publicului și 
participarea la luarea deciziilor în 
domeniul mediului, la punerea în 
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aplicare, monitorizarea și realizarea 
Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, 
a Acordului de la Paris și a Declarației 
universale a drepturilor omului, 
implicând societatea civilă, femeile, copiii, 
tinerii, populațiile indigene, comunitățile 
rurale și locale, fermierii și alte 
comunități care depind direct de 
biodiversitate și de serviciile ecosistemice, 
prin protejarea tuturor drepturilor 
omului, inclusiv a drepturilor la libertatea 
de exprimare și la un mediu sănătos, atât 
online, cât și offline;

Or. en

Amendamentul 148
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
Milan Brglez
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. este alarmat de faptul că, în 2019, 
au fost uciși mai mult de patru apărători 
ai mediului în fiecare săptămână, 
numărul total al deceselor atingând un 
record istoric, și anume 212, că 40 % 
dintre apărătorii uciși făceau parte din 
populația indigenă și că mulți alții au fost 
reduși la tăcere prin amenințarea că vor fi 
atacați, prin intimidare și violență 
sexuală; denunță impunitatea răspândită 
la scară largă pentru astfel de infracțiuni;

Or. en

Amendamentul 149
Petros Kokkalis, Milan Brglez, Marie Toussaint
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Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. este alarmat de faptul că, în 2019, 
au fost uciși mai mult de patru apărători 
ai mediului în fiecare săptămână, 
numărul total al deceselor atingând un 
record istoric, și anume 212, că 40 % 
dintre apărătorii uciși făceau parte din 
populația indigenă și că mulți alții au fost 
reduși la tăcere prin amenințarea că vor fi 
atacați, prin intimidare și violență 
sexuală;

Or. en

Amendamentul 150
Petros Kokkalis, Milan Brglez, Marie Toussaint

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la faptul că populațiile indigene, copiii, 
persoanele aparținând minorităților și 
comunităților rurale și marginalizate sunt 
supuși unei discriminări și persecuții 
extinse și sistematice în întreaga lume, cu 
arestări arbitrare, strămutări forțate, 
acapararea terenurilor și încălcări ale 
drepturilor populațiilor indigene de către 
marile corporații, în special de către 
agroîntreprinderi și corporații din 
domeniul petrolier, al gazelor și 
mineritului;

Or. en

Amendamentul 151
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
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Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL
Milan Brglez
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. reamintește că jurnaliștii și 
avocații din domeniul mediului sunt, de 
asemenea, amenințați; subliniază că zece 
jurnaliști de mediu au fost uciși în ultimii 
cinci ani, înregistrându-se totodată 53 de 
încălcări ale drepturilor presei, și se 
declară alarmat de situația lui Steven 
Donziger, avocat al reclamanților din 
Lago Agrio, Ecuador;

Or. en

Amendamentul 152
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL
Milan Brglez
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 5 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5f. reamintește că toată lumea ar 
trebui să se bucure de drepturile omului, 
protecția mediului și dezvoltarea durabilă 
și că nimeni nu trebuie penalizat, 
persecutat sau hărțuit în niciun fel pentru 
implicarea în activități de protecție a 
mediului; invită Comisia să instituie o 
strategie cuprinzătoare de răspuns rapid 
la nivelul Uniunii pentru a sprijini 
apărătorii mediului din întreaga lume;

Or. en
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Amendamentul 153
Petros Kokkalis, Milan Brglez, Marie Toussaint

Proiect de aviz
Punctul 5 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5f. este alarmat de distrugerea 
masivă, provocată de om, a pădurii 
tropicale amazoniene;

Or. en

Amendamentul 154
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5g. invită Comisia să stabilească o 
strategie cuprinzătoare în sprijinul 
apărătorilor mediului din întreaga lume, 
care să se bazeze pe: 
(i) monitorizarea situațiilor de 
hărțuire, atacuri, amenințări și asasinate 
ale apărătorilor și jurnaliștilor din 
domeniul mediului, în special prin 
introducerea unui mecanism de 
monitorizare, raportare și evaluare 
periodică de către Grupul de lucru pentru 
drepturile omului, dedicat situației 
apărătorilor mediului; această 
monitorizare ar trebui să fie transparentă, 
dar să respecte totodată necesitatea 
anonimatului anumitor apărători ai 
mediului; 
(ii) acordarea de prioritate sprijinului 
pentru apărătorii mediului în cadrul 
instrumentelor existente ale UE de 
sprijinire a apărătorilor drepturilor 
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omului, în special în ceea ce privește 
asistența financiară aferentă (IEDDO și 
programul succesor, 
ProtectDefenders.EU) și orientările în 
materie de politici; sprijinul financiar și 
politic acordat apărătorilor drepturilor de 
mediu ar trebui să fie majorat, iar orice 
represalii sau atacuri împotriva acestora 
ar trebui să fie condamnate în mod 
sistematic de către UE prin declarații 
publice; ar trebui acordată o atenție 
specială formării apărătorilor mediului și 
îndeplinirii solicitării cetățenilor de a avea 
acces la informațiile privind mediul și 
acces la justiție în țările terțe;
(iii) adoptarea unei anexe la 
Orientările UE privind apărătorii 
drepturilor omului, care ar fi dedicată 
provocărilor și nevoilor specifice ale 
apărătorilor mediului și politicii UE în 
acest sens; 
(iv) adoptarea unei liste prioritare de 
țări care prezintă motive de îngrijorare, în 
care UE și statele membre și-ar 
intensifica acțiunile în sprijinul 
apărătorilor drepturilor mediului și ar 
implica autoritățile locale în introducerea 
sau îmbunătățirea mecanismelor de 
protecție și a legislației specifice care 
definește apărătorii mediului, le 
recunoaște munca și le garantează 
protecția; această listă de priorități ar fi 
elaborată de SEAE, în strânsă cooperare 
cu părțile interesate și cu Parlamentul, și 
ar fi actualizată anual; Înaltul 
Reprezentant ar furniza un raport anual, 
public, privind acțiunile întreprinse în 
țările în cauză, precum și privind protecția 
apărătorilor mediului din întreaga lume; 
(v) suspendarea sau modificarea 
acordurilor comerciale sau a acordurilor 
comerciale preferențiale atunci când 
drepturile omului, în special cele ale 
apărătorilor mediului, sunt încălcate în 
mod sistematic; 
(vi) îndeplinirea obligației de a asigura 
respectarea drepturilor omului și a 
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obligației de diligență în materie de mediu 
pentru toate întreprinderile și instituțiile 
financiare din UE, care ar trebui să 
includă consultări semnificative și 
informate cu comunitățile locale, cu 
apărătorii mediului și cu toate părțile 
interesate afectate, în ceea ce privește 
activitățile lor comerciale; solicită să se 
monitorizeze periodic eficacitatea 
accesului la mecanismele judiciare 
utilizate pentru a asigura o astfel de 
vigilență; solicită să se ia inițiative pentru 
a consolida măsurile de combatere a 
infracțiunilor împotriva mediului atât pe 
teritoriul său, cât și la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 155
Petros Kokkalis

Proiect de aviz
Punctul 5 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5g. solicită guvernului Braziliei să 
reînnoiască „moratoriul privind 
cultivarea soia” din 2006, pentru zona 
pădurii amazoniene, și să abordeze în 
mod eficient alte provocări eventuale care 
ar putea duce la colapsul întregului 
ecosistem al pădurii amazoniene, cum ar 
fi abandonarea barajelor de mari 
dimensiuni, operațiunile de exploatare 
forestieră ilegală și controlul asupra altor 
activități care provoacă defrișări, cum ar 
fi fermele de bovine;

Or. en

Amendamentul 156
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
Petros Kokkalis
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în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 5 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5h. solicită Parlamentului European 
să sărbătorească, la data de 5 iunie, Ziua 
mondială a mediului, instituită de ONU 
ca zi anuală de comemorare a 
apărătorilor mediului uciși și hărțuiți;

Or. en

Amendamentul 157
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5i. îndeamnă Organizația Națiunilor 
Unite să își asume un rol mai pregnant în 
protejarea ecosistemelor și a apărătorilor 
mediului la nivel mondial, în special în 
cazul în care schimbările climatice au un 
impact sever asupra comunităților 
indigene; solicită, prin urmare, crearea 
unei forțe ONU pentru protecția mediului 
care să prevină aducerea de prejudicii 
grave mediului, să răspundă la crizele 
severe din domeniul mediului și să 
protejeze drepturile omului ale grupurilor 
sociale celor mai afectate, în special ale 
acelor segmente ale populațiilor locale 
deja marginalizate sau aflate în situații 
vulnerabile din cauza inegalităților și a 
discriminării preexistente;

Or. en
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Amendamentul 158
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 5 j (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5j. invită statele membre să 
recunoască ecocidul ca infracțiune și să 
acorde instanțelor lor naționale 
competență universală pentru judecarea 
faptelor de acest fel;

Or. en

Amendamentul 159
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 5 k (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5k. solicită Comisiei să instituie un 
program de consolidare a capacităților 
instanțelor naționale ale statelor membre 
în aceste domenii; solicită Comisiei și 
statelor membre să sprijine modificarea 
Statutului de la Roma al Curții Penale 
Internaționale pentru a recunoaște faptele 
de ecocid drept acte penale care intră în 
sfera sa de competență;

Or. en

Amendamentul 160
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
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Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL
Milan Brglez
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 5 l (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5l. invită Uniunea și statele membre 
să sprijine, în cadrul următoarei Adunări 
Generale a ONU, recunoașterea mondială 
a dreptului la un mediu sănătos;

Or. en


