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Poprawka 1
Tom Vandendriessche

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu i związane z nią klęski żywiołowe 
stały się powszechnym czynnikiem 
migracji, który będzie odgrywał jeszcze 
większą rolę, w miarę jak kryzys 
klimatyczny będzie się pogłębiał;

A. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu i klęski żywiołowe to niejasne i 
nierealistyczne kryteria zgody na 
migrację; mając na uwadze, że pierwszym 
celem musi być indywidualne 
dostosowanie do warunków lokalnych 
oraz, w stosownych przypadkach, 
przesiedlenia lokalne lub regionalne; 
mając na uwadze, że przesiedlenie w 
obrębie znanej kultury i klimatu jest 
lepszym rozwiązaniem niż migracja do 
obszaru, w którym kultura i klimat są 
całkowicie różne; w związku z tym 
migracja nie może automatycznie 
oznaczać migracji do UE;

Or. nl

Poprawka 2
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu i związane z nią klęski żywiołowe 
stały się powszechnym czynnikiem 
migracji, który będzie odgrywał jeszcze 
większą rolę, w miarę jak kryzys 
klimatyczny będzie się pogłębiał;

A. mając na uwadze, że obecnie 
istnieją dowody naukowe na to, że zmiana 
klimatu nie jest źródłem nasilenia klęsk 
żywiołowych; mając na uwadze, że 
wszystkie prognozy dotyczące „uchodźców 
klimatycznych” nie znalazły do tej pory 
odzwierciedlenia w rzeczywistości, 
podobnie jak wiele innych prognoz 
dotyczących skutków zmiany klimatu, ze 
względu na stosowanie niewiarygodnych 
modeli i mało prawdopodobnych 
scenariuszy;
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Or. it

Poprawka 3
Maria Walsh

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu i związane z nią klęski żywiołowe 
stały się powszechnym czynnikiem 
migracji, który będzie odgrywał jeszcze 
większą rolę, w miarę jak kryzys 
klimatyczny będzie się pogłębiał;

A. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu i związane z nią klęski żywiołowe 
stały się powszechnym czynnikiem 
migracji, który będzie odgrywał jeszcze 
większą rolę, w miarę jak kryzys 
klimatyczny będzie się pogłębiał; mając na 
uwadze, że większość migrantów ze 
względów środowiskowych 
prawdopodobnie pochodzi z obszarów 
wiejskich, ponieważ ich źródła utrzymania 
często zależą od sektorów blisko 
powiązanych z klimatem, takich jak 
rolnictwo i rybołówstwo;

Or. en

Poprawka 4
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Mick Wallace

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu i związane z nią klęski żywiołowe 
stały się powszechnym czynnikiem 
migracji, który będzie odgrywał jeszcze 
większą rolę, w miarę jak kryzys 
klimatyczny będzie się pogłębiał;

A. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu i związane z nią klęski żywiołowe 
stały się powszechnym czynnikiem 
przymusowej migracji, który będzie 
odgrywał jeszcze większą rolę, w miarę jak 
kryzys klimatyczny będzie się pogłębiał; 
mając na uwadze, że główni emitenci CO2, 
tacy jak UE, mają moralny obowiązek 
pomóc krajom rozwijającym się w 
przystosowaniu się do zmian klimatu oraz 
powinni ograniczyć własne emisje;
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Or. en

Poprawka 5
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu i związane z nią klęski żywiołowe 
stały się powszechnym czynnikiem 
migracji, który będzie odgrywał jeszcze 
większą rolę, w miarę jak kryzys 
klimatyczny będzie się pogłębiał;

A. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu i związane z nią klęski żywiołowe 
stały się jednym z czynników migracji, ale 
bezpośrednia relacja między dynamiką 
migracji, a zmianami klimatycznymi, 
nadal nie jest wystarczająco przebadana, 
by uwzględniać ten czynnik w 
przewidywaniach dotyczących trendów 
migracyjnych w przyszłości;

Or. pl

Poprawka 6
Pernando Barrena Arza

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu i związane z nią klęski żywiołowe 
stały się powszechnym czynnikiem 
migracji, który będzie odgrywał jeszcze 
większą rolę, w miarę jak kryzys 
klimatyczny będzie się pogłębiał;

A. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu i związane z nią klęski żywiołowe 
wpływają na korzystanie z podstawowych 
praw człowieka i stały się powszechnym 
czynnikiem migracji, a zjawisko to będzie 
się coraz bardziej nasilać, w miarę jak 
kryzys klimatyczny będzie się pogłębiał; 
mając na uwadze różnorodność 
czynników środowiskowych;

Or. en
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Poprawka 7
Fabienne Keller

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu i związane z nią klęski żywiołowe 
stały się powszechnym czynnikiem 
migracji, który będzie odgrywał jeszcze 
większą rolę, w miarę jak kryzys 
klimatyczny będzie się pogłębiał;

A. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu i związane z nią klęski żywiołowe 
stały się powszechnym czynnikiem 
przesiedleń i migracji, przymusowych i 
dobrowolnych, który będzie odgrywał 
jeszcze większą rolę, w miarę pogłębiania 
się skutków zmiany klimatu dla 
środowiska;

Or. fr

Poprawka 8
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu i związane z nią klęski żywiołowe 
stały się powszechnym czynnikiem 
migracji, który będzie odgrywał jeszcze 
większą rolę, w miarę jak kryzys 
klimatyczny będzie się pogłębiał;

A. mając na uwadze, że od lat zmiana 
klimatu i klęski żywiołowe wywierają 
poważny wpływ na wiele krajów i w 
większości przypadków są tam przyczyną 
przesiedleń wewnętrznych;

Or. es

Poprawka 9
Maria Walsh

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że dyskusje na 
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temat migracji klimatycznej powinny być 
zawsze ukierunkowane na środki 
zapobiegawcze, biorąc pod uwagę nasze 
cele środowiskowe polegające na 
inwestowaniu w rozwiązania klimatyczne i 
środowiskowe dla naszej planety jako 
bezpośredni sposób zapobiegania 
przymusowej migracji klimatycznej w 
przyszłości;

Or. en

Poprawka 10
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że istnieją 
dowody na to, że zmiany środowiskowe 
wpływają na czynniki migracji, i że można 
wyróżnić cztery rezultaty migracji: 
migracja, wysiedlenie, utknięcie i 
dobrowolny brak mobilności;

Or. en

Poprawka 11
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że choć czynniki 
powiązane ze zmianami klimatycznymi 
mogą mieć wpływ na decyzje dot. 
migracji, to jednak nie da się precyzyjnie 
ustalić ich wagi dla samego 
przemieszczania się ludności;

Or. pl
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Poprawka 12
Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu dotyka zwłaszcza te kraje 
rozwijające się, które zależą od rolnictwa i 
leśnictwa;

Or. ro

Poprawka 13
Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że kraje 
rozwijające się są dotknięte zmianą 
klimatu w sposób nieproporcjonalny, 
ponieważ często brakuje im wystarczającej 
zdolności reagowania na najczęstsze i 
najintensywniejsze katastrofy klimatyczne, 
takie jak susze, powodzie czy fale upałów;

Or. ro

Poprawka 14
Morten Petersen, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że migracja, w 
kontekście zmian środowiskowych, nie 
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powinna być uważana za problem, 
którego pierwotne przyczyny należy 
zwalczać, lecz za strategię przystosowania 
się do niekorzystnych zmian 
środowiskowych, w odniesieniu do której 
należy znaleźć rozwiązania;

Or. en

Poprawka 15
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że 
niejednorodne dane dot. migrantów i osób 
wysiedlonych utrudniają ocenę wpływu 
zjawisk klimatycznych na 
międzynarodowe migracje;

Or. pl

Poprawka 16
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że migracja jest 
złożonym procesem, a decyzje migrantów 
o wyjeździe najczęściej motywowane są 
wieloma czynnikami i uwarunkowaniami 
występującymi zarówno w regionie 
pochodzenia (czynniki wypychające), jak i 
potencjalnym kraju docelowym (czynniki 
przyciągające),w tym kulturowymi, 
społecznymi, ekonomicznymi, prawnymi 
czy praktycznymi, a czynniki te wzajemnie 
determinują się i nierzadko współistnieją;
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Poprawka 17
Clare Daly, Mick Wallace

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że migracja 
powodowana zmianą klimatu jest silnie 
związana z innymi czynnikami, w tym z 
ubóstwem, ponieważ brak odpowiednich 
środków dostosowania się danego kraju do 
zmiany klimatu może pogłębiać ubóstwo i 
zmuszać ludzi do przemieszczania się; 
mając na uwadze, że zmiana klimatu jest 
czynnikiem, który zwielokrotnia ryzyko 
konfliktu, suszy, głodu i migracji;

B. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu ma dramatyczne konsekwencje 
dla długoterminowego rozwoju krajów 
rozwijających się, a zwłaszcza krajów 
najsłabiej rozwiniętych; mając na uwadze, 
że według OECD kraje najsłabiej 
rozwinięte doświadczają znacznych 
ograniczeń w walce ze zmianami klimatu 
z powodu wysokiego poziomu ubóstwa, 
niskiego poziomu wykształcenia oraz 
ograniczonych możliwości ludzkich, 
instytucjonalnych, gospodarczych, 
technicznych i finansowych; mając na 
uwadze, że migracja powodowana zmianą 
klimatu jest silnie związana z tymi innymi 
czynnikami, ponieważ brak odpowiednich 
środków dostosowania się danych krajów 
do zmiany klimatu, może pogłębiać i tak 
poważne ograniczenia, z którymi borykają 
się te kraje, i zmuszać ludzi do 
przemieszczania się; mając na uwadze, że 
zmiana klimatu jest czynnikiem, który 
zwielokrotnia ryzyko konfliktu, suszy, 
głodu i migracji;

Or. en

Poprawka 18
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Motyw B
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Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że migracja 
powodowana zmianą klimatu jest silnie 
związana z innymi czynnikami, w tym z 
ubóstwem, ponieważ brak odpowiednich 
środków dostosowania się danego kraju do 
zmiany klimatu może pogłębiać ubóstwo i 
zmuszać ludzi do przemieszczania się; 
mając na uwadze, że zmiana klimatu jest 
czynnikiem, który zwielokrotnia ryzyko 
konfliktu, suszy, głodu i migracji;

B. mając na uwadze, że migracja 
powodowana zmianą klimatu jest silnie 
związana z innymi czynnikami, głównie z 
ubóstwem oraz niedoborem wody, 
żywności i innych zasobów, które 
prowadzą do zwiększonej częstotliwości i 
nasilenia epidemii chorób i zgonów, 
ponieważ brak odpowiednich środków 
dostosowania się danego kraju do zmiany 
klimatu może pogłębiać ubóstwo i zmuszać 
ludzi do przemieszczania się; mając na 
uwadze, że zmiana klimatu jest 
czynnikiem, który zwielokrotnia ryzyko 
konfliktu, suszy, głodu i migracji;

Or. en

Poprawka 19
Pernando Barrena Arza

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że migracja 
powodowana zmianą klimatu jest silnie 
związana z innymi czynnikami, w tym z 
ubóstwem, ponieważ brak odpowiednich 
środków dostosowania się danego kraju do 
zmiany klimatu może pogłębiać ubóstwo i 
zmuszać ludzi do przemieszczania się; 
mając na uwadze, że zmiana klimatu jest 
czynnikiem, który zwielokrotnia ryzyko 
konfliktu, suszy, głodu i migracji;

B. mając na uwadze, że migracja 
powodowana zmianą klimatu jest silnie 
związana z innymi czynnikami, w tym z 
trudnym dostępem do edukacji, pomocy 
finansowej i zasobów publicznych, 
ponieważ brak odpowiednich środków 
dostosowania się danego kraju do zmiany 
klimatu może pogłębiać istniejące 
nierówności i ograniczenia oraz zmuszać 
ludzi do przemieszczania się; mając na 
uwadze, że zmiana klimatu jest 
czynnikiem, który zwielokrotnia ryzyko 
konfliktu, suszy, głodu i migracji;

Or. en
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Poprawka 20
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że migracja 
powodowana zmianą klimatu jest silnie 
związana z innymi czynnikami, w tym z 
ubóstwem, ponieważ brak odpowiednich 
środków dostosowania się danego kraju do 
zmiany klimatu może pogłębiać ubóstwo i 
zmuszać ludzi do przemieszczania się; 
mając na uwadze, że zmiana klimatu jest 
czynnikiem, który zwielokrotnia ryzyko 
konfliktu, suszy, głodu i migracji;

B. mając na uwadze, że przesiedlenia 
powodowane zmianą klimatu są silnie 
związane z innymi czynnikami, w tym z 
ubóstwem, ponieważ brak odpowiednich 
środków dostosowania się danego kraju do 
zmiany klimatu i niemożność 
zagwarantowania podstawowych usług na 
danym obszarze prowadzą do kryzysów 
humanitarnych i przesiedlenia bardzo 
wielu osób; mając na uwadze, że zmiana 
klimatu jest czynnikiem, który 
zwielokrotnia ryzyko konfliktu, suszy, 
głodu i migracji;

Or. es

Poprawka 21
Tom Vandendriessche

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że migracja 
powodowana zmianą klimatu jest silnie 
związana z innymi czynnikami, w tym z 
ubóstwem, ponieważ brak odpowiednich 
środków dostosowania się danego kraju 
do zmiany klimatu może pogłębiać 
ubóstwo i zmuszać ludzi do 
przemieszczania się; mając na uwadze, że 
zmiana klimatu jest czynnikiem, który 
zwielokrotnia ryzyko konfliktu, suszy, 
głodu i migracji;

B. mając na uwadze, że ubóstwo i 
inne trudne warunki życia nie mogą 
automatycznie oznaczać migracji do 
Europy; mając na uwadze, że różne 
systemy zabezpieczenia społecznego 
państw członkowskich UE nie są w stanie 
zapewnić równej lub równoważnej 
ochrony wszystkim osobom na świecie 
znajdującym się w gorszej sytuacji; mając 
na uwadze, że dalsza niepohamowana 
migracja po prostu osłabi istniejące 
systemy zabezpieczenia społecznego, co 
będzie miało katastrofalne skutki dla 
gospodarki i obywateli państw 
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członkowskich UE;

Or. nl

Poprawka 22
Fabienne Keller

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że migracja 
powodowana zmianą klimatu jest silnie 
związana z innymi czynnikami, w tym z 
ubóstwem, ponieważ brak odpowiednich 
środków dostosowania się danego kraju do 
zmiany klimatu może pogłębiać ubóstwo i 
zmuszać ludzi do przemieszczania się; 
mając na uwadze, że zmiana klimatu jest 
czynnikiem, który zwielokrotnia ryzyko 
konfliktu, suszy, głodu i migracji;

B. mając na uwadze, że przesiedlenia i 
migracja powodowane zmianą klimatu są 
silnie związane z innymi czynnikami, w 
tym z ubóstwem, ponieważ brak 
odpowiednich środków dostosowania się 
danego kraju do zmiany klimatu może 
pogłębiać ubóstwo i zmuszać ludzi do 
przemieszczania się; mając na uwadze, że 
słabsze grupy społeczne mogą być bardziej 
dotknięte skutkami zmiany klimatu, co 
może stanowić dodatkowy czynnik 
migracji;

Or. fr

Poprawka 23
Saskia Bricmont

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że migracja 
powodowana zmianą klimatu jest silnie 
związana z innymi czynnikami, w tym z 
ubóstwem, ponieważ brak odpowiednich 
środków dostosowania się danego kraju do 
zmiany klimatu może pogłębiać ubóstwo i 
zmuszać ludzi do przemieszczania się; 
mając na uwadze, że zmiana klimatu jest 
czynnikiem, który zwielokrotnia ryzyko 

B. mając na uwadze, że migracja 
powodowana zmianą klimatu jest silnie 
związana z innymi czynnikami, w tym z 
ubóstwem, ponieważ brak odpowiednich 
środków dostosowania się danego kraju do 
zmiany klimatu może pogłębiać ubóstwo i 
zmuszać ludzi do przemieszczania się; 
mając na uwadze, że zmiana klimatu jest 
czynnikiem, który zwielokrotnia ryzyko 
konfliktu, suszy, głodu i migracji, 
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konfliktu, suszy, głodu i migracji; zwłaszcza w krajach najbiedniejszych;

Or. en

Poprawka 24
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Peter Kofod, Jaak 
Madison

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że migracja 
powodowana zmianą klimatu jest silnie 
związana z innymi czynnikami, w tym z 
ubóstwem, ponieważ brak odpowiednich 
środków dostosowania się danego kraju 
do zmiany klimatu może pogłębiać 
ubóstwo i zmuszać ludzi do 
przemieszczania się; mając na uwadze, że 
zmiana klimatu jest czynnikiem, który 
zwielokrotnia ryzyko konfliktu, suszy, 
głodu i migracji;

B. mając na uwadze, że w 
społeczeństwach nieuprzemysłowionych 
czynniki środowiskowe, a także brak 
zasobów gospodarczych i odpowiedniej 
infrastruktury umożliwiającej 
przystosowanie się do zmiany klimatu, 
mogą nadal być przyczyną emigracji, co 
może między innymi zwiększać ryzyko 
pojawienia się konfliktów z mieszkańcami 
sąsiadujących regionów na tle walki o 
zasoby naturalne;

Or. it

Poprawka 25
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że według 
sprawozdania Centrum Monitorowania 
Przesiedleń Wewnętrznych (IDMC) w 
samym 2018 r. odnotowano 17,2 mln 
nowych przesiedleń spowodowanych 
klęskami żywiołowymi związanymi z 
klimatem, z czego 9,3 mln w regionie Azji 
i Pacyfiku, który najbardziej ucierpiał; 
mając na uwadze, że kraje, które 
najbardziej ucierpiały, to Filipiny, Chiny i 
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Indie;

Or. es

Poprawka 26
Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że wpływ zmiany 
klimatu na zdrowie będzie najbardziej 
odczuwalny u osób najuboższych, które 
często mają obniżoną odporność na takie 
choroby, jak cholera, biegunka lub 
malaria, a także mają ograniczony dostęp 
do opieki zdrowotnej i leków potrzebnych 
w przypadku takich chorób;

Or. ro

Poprawka 27
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że migrację 
należy postrzegać w kontekście zmian 
środowiskowych jako strategię 
przystosowania się do niekorzystnych 
zmian środowiskowych i część 
rozwiązania, a nie jako problem, który 
należy zwalczać;

Or. en

Poprawka 28
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers
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Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, ze zgodnie z 
powszechną interpretacją Konwencji 
dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. 
przesiedlenia oparte wyłącznie na 
względach związanych ze środowiskiem 
nie spełniają wymogów koniecznych do 
ochrony uchodźców;

Or. en

Poprawka 29
Fabienne Keller

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu jest istotnym czynnikiem, który 
zwielokrotnia ryzyko konfliktu, suszy, 
głodu i migracji;

Or. fr

Poprawka 30
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu wpływa na korzystanie z 
podstawowych praw człowieka; 

Or. en
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Poprawka 31
Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu jest poważnym stresem 
adaptacyjnym dla pacjentów z chorobami 
serca, chorobami neurologicznymi lub 
otyłych, a także dla szczególnie 
wrażliwych grup społecznych, jakimi są 
skrajne kategorie wiekowe – dzieci poniżej 
5 roku życia oraz osoby powyżej 65 roku 
życia;

Or. ro

Poprawka 32
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że około 288 
mln osób zostało niedawno wewnętrznie 
przesiedlonych z powodu klęsk 
żywiołowych w latach 2008–2019, a 
powodzie spowodowały połowę przesiedleń 
związanych z klęskami żywiołowymi;

Or. en

Poprawka 33
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt opinii
Motyw B c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Bc. mając na uwadze, że w ramach 
inicjatyw regionalnych w Afryce i 
Ameryce Łacińskiej opracowano 
instrumenty służące wzmocnieniu 
ochrony osób przesiedlonych w kontekście 
zmiany klimatu i klęsk żywiołowych;

Or. en

Poprawka 34
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt opinii
Motyw B d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bd. mając na uwadze, że w 
niewiążących wytycznych ONZ 
dotyczących przesiedleń wewnętrznych 
definiuje się osoby wewnętrznie 
przesiedlone jako osoby, które były 
zmuszone opuścić swoje domy lub miejsce 
zwykłego pobytu, „w szczególności w 
wyniku lub w celu uniknięcia skutków 
konfliktów zbrojnych, uogólnionej 
przemocy, łamania praw człowieka lub 
klęsk żywiołowych lub katastrof 
spowodowanych przez człowieka”; mając 
jednak na uwadze, że obecnie nie istnieje 
żaden międzynarodowy instrument 
prawny, który odnosiłby się do migracji 
transgranicznej będącej skutkiem zmiany 
klimatu, klęsk żywiołowych lub katastrof 
spowodowanych przez człowieka;

Or. en

Poprawka 35
Pernando Barrena Arza
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Projekt opinii
Motyw B e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Be. mając na uwadze, że Włochy, 
Szwecja i Finlandia opracowały krajowe 
podstawy ochrony ofiar zmiany klimatu i 
klęsk żywiołowych;

Or. en

Poprawka 36
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że migracja klimatyczna 
wymaga ram normatywnych w celu 
zniwelowania istniejących luk w ochronie 
za pomocą różnych i uzupełniających się 
metod; zwraca uwagę na definicję 
migracji klimatycznej zaproponowaną 
przez Międzynarodową Organizację ds. 
Migracji (IOM);

skreśla się

Or. pl

Poprawka 37
Tom Vandendriessche

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że migracja klimatyczna 
wymaga ram normatywnych w celu 
zniwelowania istniejących luk w ochronie 
za pomocą różnych i uzupełniających się 
metod; zwraca uwagę na definicję 
migracji klimatycznej zaproponowaną 

skreśla się
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przez Międzynarodową Organizację ds. 
Migracji (IOM);

Or. nl

Poprawka 38
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że migracja klimatyczna 
wymaga ram normatywnych w celu 
zniwelowania istniejących luk w ochronie 
za pomocą różnych i uzupełniających się 
metod; zwraca uwagę na definicję 
migracji klimatycznej zaproponowaną 
przez Międzynarodową Organizację ds. 
Migracji (IOM);

skreśla się

Or. es

Poprawka 39
Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że migracja klimatyczna 
wymaga ram normatywnych w celu 
zniwelowania istniejących luk w ochronie 
za pomocą różnych i uzupełniających się 
metod; zwraca uwagę na definicję migracji 
klimatycznej zaproponowaną przez 
Międzynarodową Organizację ds. Migracji 
(IOM);

1. podkreśla, że migracja klimatyczna 
wymaga ram normatywnych w celu 
zniwelowania istniejących luk w ochronie 
za pomocą różnych i uzupełniających się 
metod; zwraca uwagę na definicję migracji 
klimatycznej zaproponowaną przez 
Międzynarodową Organizację ds. Migracji, 
zgodnie z którą migracja klimatyczna to 
przemieszczanie się osoby lub grup osób, 
które – głównie z powodu nagłych lub 
stopniowych zmian w środowisku 
powodowanych zmianą klimatu – są 
zmuszone opuścić swoje miejsce stałego 
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pobytu, tymczasowo lub na stałe, w 
obrębie państwa lub przez granicę 
międzynarodową; podkreśla, że z jednej 
strony migracja w tym kontekście może 
wiązać się z większą podatnością osób 
dotkniętych kryzysem, zwłaszcza jeśli jest 
ona wymuszona, zaś, z drugiej strony, 
migracja może również stanowić formę 
przystosowania się do stresogennych 
czynników środowiskowych i przyczyniać 
się tym samym do budowania odporności 
dotkniętych osób i społeczności;

Or. en

Poprawka 40
Fabienne Keller

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że migracja klimatyczna 
wymaga ram normatywnych w celu 
zniwelowania istniejących luk w ochronie 
za pomocą różnych i uzupełniających się 
metod; zwraca uwagę na definicję 
migracji klimatycznej zaproponowaną 
przez Międzynarodową Organizację ds. 
Migracji (IOM);

1. podkreśla, że międzynarodowa 
Konwencja dotycząca statusu uchodźców 
z 1951 r. nie przyznaje obecnie ochrony 
osobom przesiedlonym ze względów 
środowiskowych; podkreśla jednak, że 
migracja klimatyczna jest coraz 
powszechniejszym zjawiskiem, który 
będzie dotykał wiele części świata, i w 
związku z tym wymaga wzmożonej 
współpracy i prac na szczeblu 
międzynarodowym, aby zapewnić trwałe 
rozwiązania w zakresie ochrony, 
dostosowane do potrzeb odnośnych 
krajów i ludności oraz realistyczne w 
świetle wyzwań związanych z klimatem i 
koniecznością zwiększenia odporności 
państw na zmianę klimatu;

Or. fr

Poprawka 41
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Peter Kofod, Jaak 
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Madison

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że migracja klimatyczna 
wymaga ram normatywnych w celu 
zniwelowania istniejących luk w ochronie 
za pomocą różnych i uzupełniających się 
metod; zwraca uwagę na definicję 
migracji klimatycznej zaproponowaną 
przez Międzynarodową Organizację ds. 
Migracji (IOM);

1. podkreśla, że migracja klimatyczna 
nie wymaga specjalnych ram 
normatywnych w zakresie ochrony 
humanitarnej, ponieważ tego rodzaju 
migracja jest w pełni objęta kryteriami 
migracji ekonomicznej;

Or. en

Poprawka 42
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. Podkreśla, że zgodnie z konwencją 
genewska za uchodźcę można uznać tylko 
i wyłącznie osobę, która na skutek 
uzasadnionej obawy przed 
prześladowaniem z powodu swojej rasy, 
religii, narodowości, przekonań 
politycznych lub przynależności do 
określonej grupy społecznej zmuszona 
była opuścić kraj pochodzenia oraz która 
z powodu tych obaw nie może lub nie chce 
korzystać z ochrony swojego kraju. 
Ponadto, przewidziana na poziomie prawa 
UE ochrona uzupełniająca może być 
udzielana osobie, której powrót do kraju 
pochodzenia może stanowić ryzyko 
doznania poważnej krzywdy przez 
orzeczenie kary śmierci lub wykonanie 
egzekucji, tortury, nieludzkie lub 
poniżające traktowanie albo karanie, 
poważne i zindywidualizowane zagrożenie 
dla życia lub zdrowia wynikające z 
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powszechnego stosowania przemocy 
wobec ludności cywilnej w sytuacji 
międzynarodowego lub wewnętrznego 
konfliktu zbrojnego i ze względu na to 
ryzyko nie może lub nie chce korzystać z 
ochrony kraju pochodzenia;

Or. pl

Poprawka 43
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że istnieją inne czynniki 
środowiskowe, które nie są bezpośrednio 
związane ze zmianą klimatu, ale są 
związane ze zmianami środowiskowymi 
powodowanymi przez człowieka, takimi 
jak degradacja gleby lub degradacja 
ekosystemu morskiego i przybrzeżnego, 
zawłaszczanie ziemi i wody, a także 
katastrofy ekologiczne i zanieczyszczenia 
spowodowane przez wojny, które również 
działają jako czynniki zwiększające ryzyko 
i czynniki migracji, zwłaszcza w słabszych 
grupach społecznych, które są w dużym 
stopniu zależne od rolnictwa i 
naturalnych zasobów lokalnych.

Or. en

Poprawka 44
Fabienne Keller

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. odnotowuje definicję migracji 
klimatycznej zaproponowaną przez 
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Międzynarodową Organizację ds. 
Migracji (IOM); podkreśla, że wpływ 
zmian środowiskowych na 
przemieszczenia i migrację ma złożony 
charakter, a zatem należy zwiększyć 
gromadzenie i analizy rzetelnych danych 
w tej dziedzinie; uważa, że Parlament 
powinien zachęcać do wyjaśnienia 
terminologii na szczeblu europejskim w 
odniesieniu do przesiedleń osób 
związanych ze zmianą klimatu;

Or. fr

Poprawka 45
Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że wiele osób 
pochodzących z krajów rozwijających się 
nie ma zdolności przystosowania się do 
zmiany klimatu z powodu braku edukacji i 
dostępu do informacji; wiele opcji 
przystosowania się wymaga 
wykorzystywania nowych technologii, 
takich jak systemy kontroli powodzi, nowe 
techniki rolnicze czy systemy wczesnego 
ostrzegania;

Or. ro

Poprawka 46
Maria Walsh

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zachęca do pełnego wykorzystania 
wszystkich istniejących przepisów i 
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instrumentów w prawie humanitarnym, 
prawie dotyczącym praw człowieka i 
prawie uchodźczym, a także instrumentów 
dotyczących wewnętrznych przesiedleń, 
zarządzania klęskami żywiołowymi i 
legalnej migracji, aby zapobiegać 
wysiedleniom w kontekście zmiany 
klimatu, reagować na nie i je 
minimalizować;

Or. en

Poprawka 47
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że należy ustanowić 
ramy dialogu z krajami najbardziej 
narażonymi na zmianę klimatu, aby 
zachęcić je do dokonania zmian 
niezbędnych do ochrony ludności i 
zapewnienia podstawowych usług;

Or. es

Poprawka 48
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa do wzmocnienia wspólnej 
analizy i wymiany informacji w celu 
lepszego mapowania, zrozumienia, 
przewidywania i reagowania na ruchy 
migracyjne;

Or. en
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Poprawka 49
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że mobilność, w tym 
mobilność transgraniczna, musi być 
częścią reakcji na niekorzystne zmiany w 
środowisku;

Or. en

Poprawka 50
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ubolewa nad faktem, że choć 
migracja klimatyczna jest zjawiskiem, 
które będzie się wzmagać, to osoby 
opuszczające miejsce zamieszkania na 
dłuższy okres ze względów związanych ze 
zmianą klimatu nie mają skutecznego 
dostępu do ochrony w UE; wzywa 
państwa członkowskie i Komisję do 
stworzenia możliwości ochrony 
obejmujących promowanie wiz 
humanitarnych, tymczasową ochronę, 
zezwolenia na pobyt oraz regionalne i 
dwustronne umowy o swobodnym 
przepływie; proponuje, by wydać paszport 
klimatyczny osobom przybywającym z 
kraju lub jego części, które staną się 
niezdatne do zamieszkania w związku ze 
zmianą klimatu, by zapewnić im w ten 
sposób ochronę przed narażeniem na 
zagrożenia i bezpaństwowością; 
proponuje, aby wszelkie zmiany w 
środowisku wynikające ze zmiany klimatu 

skreśla się
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były wyraźnie wymienione wśród 
kryteriów kwalifikowalności do ochrony 
humanitarnej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przedstawiania takich 
propozycji na forach międzynarodowych 
równolegle z innymi inicjatywami UE;

Or. es

Poprawka 51
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ubolewa nad faktem, że choć 
migracja klimatyczna jest zjawiskiem, 
które będzie się wzmagać, to osoby 
opuszczające miejsce zamieszkania na 
dłuższy okres ze względów związanych ze 
zmianą klimatu nie mają skutecznego 
dostępu do ochrony w UE; wzywa 
państwa członkowskie i Komisję do 
stworzenia możliwości ochrony 
obejmujących promowanie wiz 
humanitarnych, tymczasową ochronę, 
zezwolenia na pobyt oraz regionalne i 
dwustronne umowy o swobodnym 
przepływie; proponuje, by wydać paszport 
klimatyczny osobom przybywającym z 
kraju lub jego części, które staną się 
niezdatne do zamieszkania w związku ze 
zmianą klimatu, by zapewnić im w ten 
sposób ochronę przed narażeniem na 
zagrożenia i bezpaństwowością; 
proponuje, aby wszelkie zmiany w 
środowisku wynikające ze zmiany klimatu 
były wyraźnie wymienione wśród 
kryteriów kwalifikowalności do ochrony 
humanitarnej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przedstawiania takich 
propozycji na forach międzynarodowych 
równolegle z innymi inicjatywami UE;

skreśla się
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Or. pl

Poprawka 52
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ubolewa nad faktem, że choć 
migracja klimatyczna jest zjawiskiem, 
które będzie się wzmagać, to osoby 
opuszczające miejsce zamieszkania na 
dłuższy okres ze względów związanych ze 
zmianą klimatu nie mają skutecznego 
dostępu do ochrony w UE; wzywa 
państwa członkowskie i Komisję do 
stworzenia możliwości ochrony 
obejmujących promowanie wiz 
humanitarnych, tymczasową ochronę, 
zezwolenia na pobyt oraz regionalne i 
dwustronne umowy o swobodnym 
przepływie; proponuje, by wydać paszport 
klimatyczny osobom przybywającym z 
kraju lub jego części, które staną się 
niezdatne do zamieszkania w związku ze 
zmianą klimatu, by zapewnić im w ten 
sposób ochronę przed narażeniem na 
zagrożenia i bezpaństwowością; 
proponuje, aby wszelkie zmiany w 
środowisku wynikające ze zmiany klimatu 
były wyraźnie wymienione wśród 
kryteriów kwalifikowalności do ochrony 
humanitarnej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przedstawiania takich 
propozycji na forach międzynarodowych 
równolegle z innymi inicjatywami UE;

skreśla się

Or. en

Poprawka 53
Tom Vandendriessche
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ubolewa nad faktem, że choć 
migracja klimatyczna jest zjawiskiem, 
które będzie się wzmagać, to osoby 
opuszczające miejsce zamieszkania na 
dłuższy okres ze względów związanych ze 
zmianą klimatu nie mają skutecznego 
dostępu do ochrony w UE; wzywa 
państwa członkowskie i Komisję do 
stworzenia możliwości ochrony 
obejmujących promowanie wiz 
humanitarnych, tymczasową ochronę, 
zezwolenia na pobyt oraz regionalne i 
dwustronne umowy o swobodnym 
przepływie; proponuje, by wydać paszport 
klimatyczny osobom przybywającym z 
kraju lub jego części, które staną się 
niezdatne do zamieszkania w związku ze 
zmianą klimatu, by zapewnić im w ten 
sposób ochronę przed narażeniem na 
zagrożenia i bezpaństwowością; 
proponuje, aby wszelkie zmiany w 
środowisku wynikające ze zmiany klimatu 
były wyraźnie wymienione wśród 
kryteriów kwalifikowalności do ochrony 
humanitarnej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przedstawiania takich 
propozycji na forach międzynarodowych 
równolegle z innymi inicjatywami UE;

2. zwraca uwagę, że „klimat” jako 
nowe uzasadnienie migracji stwarza nowe 
możliwości niekontrolowanej migracji do 
Europy; jest zdania, że nie można 
wykorzystywać klimatu jako pretekstu do 
dalszego osłabiania i tak już bardzo 
liberalnej polityki imigracyjnej w UE; 
zauważa, że UE musi wreszcie zdać sobie 
sprawę, iż migracja do jednego z państw 
członkowskich UE nie musi i nie może 
stanowić rozwiązania wszystkich 
problemów na świecie;

Or. nl

Poprawka 54
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ubolewa nad faktem, że choć 
migracja klimatyczna jest zjawiskiem, 
które będzie się wzmagać, to osoby 

2. przypomina, że zgodnie z prawem 
międzynarodowym emigracja jedynie ze 
względów ekonomicznych nie zapewnia 
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opuszczające miejsce zamieszkania na 
dłuższy okres ze względów związanych ze 
zmianą klimatu nie mają skutecznego 
dostępu do ochrony w UE; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do stworzenia 
możliwości ochrony obejmujących 
promowanie wiz humanitarnych, 
tymczasową ochronę, zezwolenia na pobyt 
oraz regionalne i dwustronne umowy o 
swobodnym przepływie; proponuje, by 
wydać paszport klimatyczny osobom 
przybywającym z kraju lub jego części, 
które staną się niezdatne do zamieszkania 
w związku ze zmianą klimatu, by zapewnić 
im w ten sposób ochronę przed 
narażeniem na zagrożenia i 
bezpaństwowością; proponuje, aby 
wszelkie zmiany w środowisku wynikające 
ze zmiany klimatu były wyraźnie 
wymienione wśród kryteriów 
kwalifikowalności do ochrony 
humanitarnej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przedstawiania takich 
propozycji na forach międzynarodowych 
równolegle z innymi inicjatywami UE;

prawa do ochrony humanitarnej ani azylu 
w państwie trzecim; podkreśla ponadto, że 
ponieważ pojęcie „migracji klimatycznej” 
ma bardzo niejasny charakter, stanowi 
ono źródło nadużyć ochrony 
humanitarnej oferowanej przez kraje 
rozwinięte; przypomina państwom 
członkowskim i Komisji, że im bardziej 
kryteria kwalifikowalności do ochrony 
humanitarnej mają niejasny charakter, 
tym bardziej stanowi to zachętę do 
nielegalnego handlu związanego z 
imigracją, począwszy od handlu ludźmi;

Or. it

Poprawka 55
Morten Petersen, Olivier Chastel

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ubolewa nad faktem, że choć 
migracja klimatyczna jest zjawiskiem, 
które będzie się wzmagać, to osoby 
opuszczające miejsce zamieszkania na 
dłuższy okres ze względów związanych ze 
zmianą klimatu nie mają skutecznego 
dostępu do ochrony w UE; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do stworzenia 
możliwości ochrony obejmujących 
promowanie wiz humanitarnych, 
tymczasową ochronę, zezwolenia na pobyt 

2. ubolewa nad faktem, że choć 
migracja klimatyczna jest zjawiskiem, 
które będzie się wzmagać, to osoby 
opuszczające miejsce zamieszkania na 
dłuższy okres ze względów związanych ze 
zmianą klimatu nie mają skutecznego 
dostępu do ochrony w UE; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do stworzenia 
możliwości ochrony obejmujących 
tymczasową ochronę, zezwolenia na pobyt 
oraz regionalne i dwustronne umowy o 
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oraz regionalne i dwustronne umowy o 
swobodnym przepływie; proponuje, by 
wydać paszport klimatyczny osobom 
przybywającym z kraju lub jego części, 
które staną się niezdatne do zamieszkania 
w związku ze zmianą klimatu, by zapewnić 
im w ten sposób ochronę przed 
narażeniem na zagrożenia i 
bezpaństwowością; proponuje, aby 
wszelkie zmiany w środowisku wynikające 
ze zmiany klimatu były wyraźnie 
wymienione wśród kryteriów 
kwalifikowalności do ochrony 
humanitarnej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przedstawiania takich 
propozycji na forach międzynarodowych 
równolegle z innymi inicjatywami UE;

swobodnym przepływie; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do przedstawiania 
takich propozycji na forach 
międzynarodowych równolegle z innymi 
inicjatywami UE;

Or. en

Poprawka 56
Maria Walsh

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ubolewa nad faktem, że choć 
migracja klimatyczna jest zjawiskiem, 
które będzie się wzmagać, to osoby 
opuszczające miejsce zamieszkania na 
dłuższy okres ze względów związanych ze 
zmianą klimatu nie mają skutecznego 
dostępu do ochrony w UE; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do stworzenia 
możliwości ochrony obejmujących 
promowanie wiz humanitarnych, 
tymczasową ochronę, zezwolenia na pobyt 
oraz regionalne i dwustronne umowy o 
swobodnym przepływie; proponuje, by 
wydać paszport klimatyczny osobom 
przybywającym z kraju lub jego części, 
które staną się niezdatne do zamieszkania 
w związku ze zmianą klimatu, by zapewnić 
im w ten sposób ochronę przed narażeniem 
na zagrożenia i bezpaństwowością; 

2. ubolewa nad faktem, że choć 
migracja klimatyczna jest zjawiskiem, 
które będzie się wzmagać, to osoby 
opuszczające miejsce zamieszkania na 
dłuższy okres ze względów związanych ze 
zmianą klimatu nie mają skutecznego 
dostępu do ochrony w UE; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję, aby w kontekście 
międzynarodowych ruchów migracyjnych 
korzystały z legalnych ścieżek 
migracyjnych zapewniających migrantom 
klimatycznym odpowiednią ochronę oraz 
ułatwiały strategie migracyjne w 
odpowiedzi na wyzwania związane ze 
zmianą klimatu i katastrofami 
ekologicznymi, mogące zapewnić status 
osobom przemieszczającym się w tych 
okolicznościach, takie jak promowanie 
wiz humanitarnych, ochrona tymczasowa, 
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proponuje, aby wszelkie zmiany w 
środowisku wynikające ze zmiany klimatu 
były wyraźnie wymienione wśród 
kryteriów kwalifikowalności do ochrony 
humanitarnej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przedstawiania takich 
propozycji na forach międzynarodowych 
równolegle z innymi inicjatywami UE;

zezwolenia na pobyt oraz regionalne i 
dwustronne umowy o swobodnym 
przepływie; proponuje, by wydać paszport 
klimatyczny osobom przybywającym z 
kraju lub jego części, które staną się 
niezdatne do zamieszkania w związku ze 
zmianą klimatu, by zapewnić im w ten 
sposób ochronę przed narażeniem na 
zagrożenia i bezpaństwowością; proponuje, 
aby wszelkie zmiany w środowisku 
wynikające ze zmiany klimatu były 
wyraźnie wymienione wśród kryteriów 
kwalifikowalności do ochrony 
humanitarnej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przedstawiania takich 
propozycji na forach międzynarodowych 
równolegle z innymi inicjatywami UE;

Or. en

Poprawka 57
Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ubolewa nad faktem, że choć 
migracja klimatyczna jest zjawiskiem, 
które będzie się wzmagać, to osoby 
opuszczające miejsce zamieszkania na 
dłuższy okres ze względów związanych ze 
zmianą klimatu nie mają skutecznego 
dostępu do ochrony w UE; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do stworzenia 
możliwości ochrony obejmujących 
promowanie wiz humanitarnych, 
tymczasową ochronę, zezwolenia na pobyt 
oraz regionalne i dwustronne umowy o 
swobodnym przepływie; proponuje, by 
wydać paszport klimatyczny osobom 
przybywającym z kraju lub jego części, 
które staną się niezdatne do zamieszkania 
w związku ze zmianą klimatu, by zapewnić 
im w ten sposób ochronę przed narażeniem 
na zagrożenia i bezpaństwowością; 

2. ubolewa nad faktem, że choć 
migracja klimatyczna jest zjawiskiem, 
które będzie się wzmagać, a w prawie 
krajowym ograniczonej liczby państw 
członkowskich istnieją pewne wyjątki w 
odniesieniu do kwestii związanych z 
katastrofami ekologicznymi, to osoby 
opuszczające miejsce zamieszkania na 
dłuższy okres ze względów związanych ze 
zmianą klimatu nie mają skutecznego 
dostępu do ochrony w UE; potwierdza 
zwiększoną podatność kobiet, dzieci i 
najuboższych społeczności na zagrożenia; 
wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do stworzenia możliwości ochrony 
obejmujących promowanie wiz 
humanitarnych, tymczasową ochronę, 
zezwolenia na pobyt oraz regionalne i 
dwustronne umowy o swobodnym 
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proponuje, aby wszelkie zmiany w 
środowisku wynikające ze zmiany klimatu 
były wyraźnie wymienione wśród 
kryteriów kwalifikowalności do ochrony 
humanitarnej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przedstawiania takich 
propozycji na forach międzynarodowych 
równolegle z innymi inicjatywami UE;

przepływie; proponuje, by wydać paszport 
klimatyczny osobom przybywającym z 
kraju lub jego części, które staną się 
niezdatne do zamieszkania w związku ze 
zmianą klimatu, by zapewnić im w ten 
sposób ochronę przed narażeniem na 
zagrożenia i bezpaństwowością; proponuje, 
aby wszelkie zmiany w środowisku 
wynikające ze zmiany klimatu były 
wyraźnie wymienione wśród kryteriów 
kwalifikowalności do ochrony 
humanitarnej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przedstawiania takich 
propozycji na forach międzynarodowych 
równolegle z innymi inicjatywami UE;

Or. en

Poprawka 58
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ubolewa nad faktem, że choć 
migracja klimatyczna jest zjawiskiem, 
które będzie się wzmagać, to osoby 
opuszczające miejsce zamieszkania na 
dłuższy okres ze względów związanych ze 
zmianą klimatu nie mają skutecznego 
dostępu do ochrony w UE; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do stworzenia 
możliwości ochrony obejmujących 
promowanie wiz humanitarnych, 
tymczasową ochronę, zezwolenia na pobyt 
oraz regionalne i dwustronne umowy o 
swobodnym przepływie; proponuje, by 
wydać paszport klimatyczny osobom 
przybywającym z kraju lub jego części, 
które staną się niezdatne do zamieszkania 
w związku ze zmianą klimatu, by zapewnić 
im w ten sposób ochronę przed narażeniem 
na zagrożenia i bezpaństwowością; 
proponuje, aby wszelkie zmiany w 
środowisku wynikające ze zmiany klimatu 

2. ubolewa nad faktem, że choć 
migracja klimatyczna jest zjawiskiem, 
które będzie się wzmagać, to osoby 
opuszczające miejsce zamieszkania ze 
względów związanych ze zmianą klimatu 
nie mają skutecznego dostępu do ochrony 
w UE; wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do stworzenia możliwości 
ochrony obejmujących promowanie wiz 
humanitarnych, tymczasową ochronę, 
zezwolenia na pobyt oraz regionalne i 
dwustronne umowy o swobodnym 
przepływie; proponuje, by wydać paszport 
klimatyczny osobom przybywającym z 
kraju lub jego części, które staną się 
niezdatne do zamieszkania w związku ze 
zmianą klimatu, skutkami tej zmiany lub 
innymi zmianami środowiskowymi, by 
zapewnić im w ten sposób ochronę przed 
narażeniem na zagrożenia i 
bezpaństwowością; proponuje, aby 
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były wyraźnie wymienione wśród 
kryteriów kwalifikowalności do ochrony 
humanitarnej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przedstawiania takich 
propozycji na forach międzynarodowych 
równolegle z innymi inicjatywami UE;

wszelkie zmiany w środowisku wynikające 
ze zmiany klimatu, klęsk żywiołowych lub 
katastrof spowodowanych przez człowieka 
były wyraźnie wymienione wśród 
kryteriów kwalifikowalności do ochrony 
humanitarnej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przedstawiania takich 
propozycji na forach międzynarodowych 
równolegle z innymi inicjatywami UE;

Or. en

Poprawka 59
Fabienne Keller

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ubolewa nad faktem, że choć 
migracja klimatyczna jest zjawiskiem, 
które będzie się wzmagać, to osoby 
opuszczające miejsce zamieszkania na 
dłuższy okres ze względów związanych ze 
zmianą klimatu nie mają skutecznego 
dostępu do ochrony w UE; wzywa 
państwa członkowskie i Komisję do 
stworzenia możliwości ochrony 
obejmujących promowanie wiz 
humanitarnych, tymczasową ochronę, 
zezwolenia na pobyt oraz regionalne i 
dwustronne umowy o swobodnym 
przepływie; proponuje, by wydać paszport 
klimatyczny osobom przybywającym z 
kraju lub jego części, które staną się 
niezdatne do zamieszkania w związku ze 
zmianą klimatu, by zapewnić im w ten 
sposób ochronę przed narażeniem na 
zagrożenia i bezpaństwowością; 
proponuje, aby wszelkie zmiany w 
środowisku wynikające ze zmiany klimatu 
były wyraźnie wymienione wśród 
kryteriów kwalifikowalności do ochrony 
humanitarnej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przedstawiania takich 
propozycji na forach międzynarodowych 

2. podkreśla, że charakter 
przesiedleń związanych ze skutkami 
zmiany klimatu jest zróżnicowany; zależy 
on od tego czy przesiedlenia są 
przymusowe, czy dobrowolne, tymczasowe 
czy stałe, a także od skali i czasu trwania 
oddziaływania na środowisko oraz od tego, 
czy przesiedlenia mają miejsce na 
terytorium kraju, czy też powodują 
migrację do innego kraju; wzywa 
Komisję, aby zbadała wpływ zmiany 
klimatu na słabsze grupy społeczne i na 
migrację, zwłaszcza w odniesieniu do 
wpływu na prawa podstawowe tych osób; 
wzywa państwa członkowskie i Komisję, 
przy ścisłym zaangażowaniu Parlamentu 
Europejskiego, aby przeanalizowały 
rozwiązania ochronne dla osób 
przybywających z kraju, który stanie się 
niezdatny do zamieszkania w związku ze 
zmianą klimatu, by zapewnić im w ten 
sposób ochronę przed narażeniem na 
zagrożenia i bezpaństwowością; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
przedstawiania takich propozycji na forach 
międzynarodowych równolegle z innymi 
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równolegle z innymi inicjatywami UE; inicjatywami UE;

Or. fr

Poprawka 60
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ubolewa nad faktem, że choć 
migracja klimatyczna jest zjawiskiem, 
które będzie się wzmagać, to osoby 
opuszczające miejsce zamieszkania na 
dłuższy okres ze względów związanych ze 
zmianą klimatu nie mają skutecznego 
dostępu do ochrony w UE; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do stworzenia 
możliwości ochrony obejmujących 
promowanie wiz humanitarnych, 
tymczasową ochronę, zezwolenia na pobyt 
oraz regionalne i dwustronne umowy o 
swobodnym przepływie; proponuje, by 
wydać paszport klimatyczny osobom 
przybywającym z kraju lub jego części, 
które staną się niezdatne do zamieszkania 
w związku ze zmianą klimatu, by zapewnić 
im w ten sposób ochronę przed narażeniem 
na zagrożenia i bezpaństwowością; 
proponuje, aby wszelkie zmiany w 
środowisku wynikające ze zmiany klimatu 
były wyraźnie wymienione wśród 
kryteriów kwalifikowalności do ochrony 
humanitarnej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przedstawiania takich 
propozycji na forach międzynarodowych 
równolegle z innymi inicjatywami UE;

2. ubolewa nad faktem, że choć 
migracja klimatyczna jest zjawiskiem, 
które będzie się wzmagać, to osoby 
opuszczające miejsce zamieszkania na 
dłuższy okres ze względów związanych ze 
zmianą klimatu nie mają skutecznego 
dostępu do ochrony w UE; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do stworzenia 
możliwości ochrony obejmujących 
promowanie wiz humanitarnych, 
tymczasową ochronę, zezwolenia na pobyt 
oraz regionalne i dwustronne umowy o 
swobodnym przepływie; proponuje, by 
wydać paszport klimatyczny osobom 
przybywającym z kraju lub jego części, 
które staną się niezdatne do zamieszkania 
w związku ze zmianą klimatu, by zapewnić 
im w ten sposób ochronę przed narażeniem 
na zagrożenia i bezpaństwowością; 
proponuje, aby migranci uciekający przed 
niemożliwymi do zniesienia warunkami 
życia wynikającymi ze zmiany klimatu 
zostali uwzględnieni wśród kryteriów 
kwalifikowalności do ochrony 
humanitarnej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przedstawiania takich 
propozycji na forach międzynarodowych 
równolegle z innymi inicjatywami UE;

Or. en

Poprawka 61
Clare Daly, Mick Wallace
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ubolewa nad faktem, że choć 
migracja klimatyczna jest zjawiskiem, 
które będzie się wzmagać, to osoby 
opuszczające miejsce zamieszkania na 
dłuższy okres ze względów związanych ze 
zmianą klimatu nie mają skutecznego 
dostępu do ochrony w UE; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do stworzenia 
możliwości ochrony obejmujących 
promowanie wiz humanitarnych, 
tymczasową ochronę, zezwolenia na pobyt 
oraz regionalne i dwustronne umowy o 
swobodnym przepływie; proponuje, by 
wydać paszport klimatyczny osobom 
przybywającym z kraju lub jego części, 
które staną się niezdatne do zamieszkania 
w związku ze zmianą klimatu, by zapewnić 
im w ten sposób ochronę przed narażeniem 
na zagrożenia i bezpaństwowością; 
proponuje, aby wszelkie zmiany w 
środowisku wynikające ze zmiany klimatu 
były wyraźnie wymienione wśród 
kryteriów kwalifikowalności do ochrony 
humanitarnej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przedstawiania takich 
propozycji na forach międzynarodowych 
równolegle z innymi inicjatywami UE;

2. ubolewa nad faktem, że choć 
migracja klimatyczna jest zjawiskiem, 
które będzie się wzmagać, to osoby 
opuszczające miejsce zamieszkania ze 
względów związanych ze zmianą klimatu 
nie mają skutecznego dostępu do ochrony 
w UE; wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do stworzenia możliwości 
ochrony obejmujących promowanie wiz 
humanitarnych, tymczasową ochronę, 
zezwolenia na pobyt oraz regionalne i 
dwustronne umowy o swobodnym 
przepływie; proponuje, by wydać paszport 
klimatyczny osobom przybywającym z 
kraju lub jego części, które staną się 
niezdatne do zamieszkania w związku ze 
zmianą klimatu, by zapewnić im w ten 
sposób ochronę przed narażeniem na 
zagrożenia i bezpaństwowością; proponuje, 
aby wszelkie zmiany w środowisku 
wynikające ze zmiany klimatu były 
wyraźnie wymienione wśród kryteriów 
kwalifikowalności do ochrony 
humanitarnej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przedstawiania takich 
propozycji na forach międzynarodowych 
równolegle z innymi inicjatywami UE;

Or. en

Poprawka 62
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. Podkreśla, że większość 
przesiedleń związanych z klęskami 
żywiołowymi ma charakter wewnętrzny 
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lub regionalny, więc ludność dotknięta 
katastrofą pozostaje głównie w granicach 
państw pochodzenia lub państw 
sąsiadujących; należy w sposób 
systemowy podchodzić do niwelowania 
skutków zmian klimatu i klęsk 
żywiołowych poprzez promowanie 
zrównoważonego rozwoju w zgodzie z 
poszanowaniem środowiska naturalnego 
przy jednoczesnym długofalowym 
przeciwdziałaniu źródłowym przyczynom 
migracji i wysiedleń w ramach współpracy 
rozwojowe;

Or. pl

Poprawka 63
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę, że duża liczba 
ograniczeń i przeszkód biurokratycznych 
związanych z polityką klimatyczną 
sprawiła, iż znaczną część przemysłu 
europejskiego przeniesiono do regionu 
Azji i Pacyfiku, co spowodowało poważny 
kryzys zatrudnienia na kontynencie 
europejskim, a także większą podatność 
na wpływ klimatu w tym regionie, między 
innymi ze względu na wzrost liczby 
mieszkańców miast wynikający z tego, że 
pracownicy opuścili obszary wiejskie i 
rolnicze na rzecz niepewnego 
zatrudnienia w fabrykach znajdujących 
się w miastach;

Or. es

Poprawka 64
Tudor Ciuhodaru
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Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że UE powinna stymulować 
i wspierać przystosowanie się i łagodzenie 
w krajach rozwijających się, ponieważ są 
one najbardziej narażone na zmianę 
klimatu i pilnie potrzebują pomocy; 
przystosowanie powinno być 
przedłużeniem zrównoważonego rozwoju i 
jako takie powinno koncentrować się na: 
wzroście i zróżnicowaniu gospodarczym, 
poprawie edukacji i zdrowia oraz lepszym 
przygotowaniu na katastrofy;

Or. ro

Poprawka 65
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. ubolewa nad tym, że niektóre 
krajowe lub międzynarodowe grupy i 
instytucje polityczne wykorzystują klęski 
żywiołowe i wywołane przez nie 
przemieszczenia ludności w krajach 
słabiej rozwiniętych pod względem 
gospodarczym i społecznym, aby tworzyć 
nieistniejące terminy prawne, takie jak 
„uchodźca klimatyczny”, co wywoła 
groźny efekt przyciągania tysięcy osób, 
szkodliwy właśnie dla tych, którym 
faktycznie przysługuje ochrona 
międzynarodowa zgodnie ze statusem 
uchodźcy ze względu na prześladowanie z 
powodów religijnych, ideologicznych lub 
politycznych;

Or. es
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Poprawka 66
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do skutecznego wdrożenia 
Globalnego porozumienia w sprawie 
uchodźców, aby zapewnić skuteczniejszą 
ochronę – za pomocą komplementarnych 
metod i odpowiedniego finansowania – 
osobom przesiedlonym z powodu skutków 
zmiany klimatu lub klęsk żywiołowych;

skreśla się

Or. es

Poprawka 67
Tom Vandendriessche

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do skutecznego wdrożenia 
Globalnego porozumienia w sprawie 
uchodźców, aby zapewnić skuteczniejszą 
ochronę – za pomocą komplementarnych 
metod i odpowiedniego finansowania – 
osobom przesiedlonym z powodu skutków 
zmiany klimatu lub klęsk żywiołowych;

skreśla się

Or. nl

Poprawka 68
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do skutecznego wdrożenia skreśla się
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Globalnego porozumienia w sprawie 
uchodźców, aby zapewnić skuteczniejszą 
ochronę – za pomocą komplementarnych 
metod i odpowiedniego finansowania – 
osobom przesiedlonym z powodu skutków 
zmiany klimatu lub klęsk żywiołowych;

Or. pl

Poprawka 69
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do skutecznego wdrożenia 
Globalnego porozumienia w sprawie 
uchodźców, aby zapewnić skuteczniejszą 
ochronę – za pomocą komplementarnych 
metod i odpowiedniego finansowania – 
osobom przesiedlonym z powodu skutków 
zmiany klimatu lub klęsk żywiołowych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 70
Fabienne Keller

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do skutecznego wdrożenia 
Globalnego porozumienia w sprawie 
uchodźców, aby zapewnić skuteczniejszą 
ochronę – za pomocą komplementarnych 
metod i odpowiedniego finansowania – 
osobom przesiedlonym z powodu skutków 
zmiany klimatu lub klęsk żywiołowych;

3. przypomina, że Zgromadzenie 
Ogólne ONZ w dniu 17 grudnia 2018 r. 
przyjęło Globalne porozumienie w sprawie 
uchodźców; wzywa państwa członkowskie 
i Komisję, aby zachęcały do wdrażania 
tego porozumienia na szczeblu 
europejskim i światowym, aby zapewnić 
skuteczniejszą ochronę – za pomocą 
komplementarnych metod i odpowiedniego 
finansowania – osobom przesiedlonym z 
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powodu skutków zmiany klimatu lub klęsk 
żywiołowych;

Or. fr

Poprawka 71
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do skutecznego wdrożenia 
Globalnego porozumienia w sprawie 
uchodźców, aby zapewnić skuteczniejszą 
ochronę – za pomocą komplementarnych 
metod i odpowiedniego finansowania – 
osobom przesiedlonym z powodu skutków 
zmiany klimatu lub klęsk żywiołowych;

3. wzywa do skutecznego wdrożenia 
Globalnego porozumienia w sprawie 
uchodźców, aby zapewnić skuteczniejszą 
ochronę – za pomocą komplementarnych 
metod i odpowiedniego finansowania – 
osobom przesiedlonym z powodu skutków 
zmiany klimatu lub klęsk żywiołowych, 
ponieważ osobom migrującym z powodów 
środowiskowych nie przysługuje ani status 
uchodźców ani ochrona międzynarodowa;

Or. ro

Poprawka 72
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do skutecznego wdrożenia 
Globalnego porozumienia w sprawie 
uchodźców, aby zapewnić skuteczniejszą 
ochronę – za pomocą komplementarnych 
metod i odpowiedniego finansowania – 
osobom przesiedlonym z powodu skutków 
zmiany klimatu lub klęsk żywiołowych;

3. wzywa do skutecznego wdrożenia 
Globalnego porozumienia w sprawie 
uchodźców, aby zapewnić skuteczniejszą 
ochronę – za pomocą komplementarnych 
metod i odpowiedniego finansowania – 
osobom przesiedlonym z powodu skutków 
zmiany klimatu, klęsk żywiołowych lub 
katastrof spowodowanych przez 
człowieka;

Or. en
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Poprawka 73
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. Podkreśla, że niezbędne jest 
wspieranie działań minimalizujących 
skutki zmiany klimatu w miejscu 
pochodzenia osób nią dotkniętych, tak aby 
migracja nie stanowiła ich głównej 
strategii adaptacyjnej;

Or. pl

Poprawka 74
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa do opracowania 
skutecznych długoterminowych strategii i 
polityk w celu zapewnienia pomocy i 
ochrony migrantom przesiedlonym w 
wyniku zmiany klimatu oraz 
odpowiedniego przydziału zasobów na 
łagodzenie migracji klimatycznej;

Or. en

Poprawka 75
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że Globalne 
porozumienie na rzecz bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji 
określa zmianę klimatu jako czynnik 
migracji, i wzywa państwa do stworzenia 
kanałów migracji i do opracowania 
planów na rzecz osób przemieszczających 
się z powodu klęsk żywiołowych i zmiany 
klimatu;

skreśla się

Or. es

Poprawka 76
Tom Vandendriessche

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że Globalne 
porozumienie na rzecz bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji 
określa zmianę klimatu jako czynnik 
migracji, i wzywa państwa do stworzenia 
kanałów migracji i do opracowania 
planów na rzecz osób przemieszczających 
się z powodu klęsk żywiołowych i zmiany 
klimatu;

skreśla się

Or. nl

Poprawka 77
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że Globalne 
porozumienie na rzecz bezpiecznej, 

skreśla się
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uporządkowanej i legalnej migracji 
określa zmianę klimatu jako czynnik 
migracji, i wzywa państwa do stworzenia 
kanałów migracji i do opracowania 
planów na rzecz osób przemieszczających 
się z powodu klęsk żywiołowych i zmiany 
klimatu;

Or. pl

Poprawka 78
Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że Globalne 
porozumienie na rzecz bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji określa 
zmianę klimatu jako czynnik migracji, i 
wzywa państwa do stworzenia kanałów 
migracji i do opracowania planów na rzecz 
osób przemieszczających się z powodu 
klęsk żywiołowych i zmiany klimatu;

4. podkreśla, że Globalne 
porozumienie na rzecz bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji określa 
zmianę klimatu jako czynnik migracji, i 
wzywa państwa do stworzenia kanałów 
migracji i do opracowania planów na rzecz 
osób przemieszczających się z powodu 
klęsk żywiołowych i zmiany klimatu; 
podkreśla, że Globalne porozumienie na 
rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i 
legalnej migracji potwierdza ponadto 
potrzebę zajęcia się przyczynami zmiany 
klimatu i wspierania przystosowania się 
do niej w krajach rozwijających się, tak 
aby ludzie nie byli zmuszeni do 
opuszczenia swoich domów;

Or. en

Poprawka 79
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że Globalne 
porozumienie na rzecz bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji określa 
zmianę klimatu jako czynnik migracji, i 
wzywa państwa do stworzenia kanałów 
migracji i do opracowania planów na rzecz 
osób przemieszczających się z powodu 
klęsk żywiołowych i zmiany klimatu;

4. podkreśla, że Globalne 
porozumienie na rzecz bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji określa 
zmianę klimatu jako czynnik migracji, i 
wzywa państwa do stworzenia kanałów 
migracji i do opracowania planów na rzecz 
osób przemieszczających się z powodu 
klęsk żywiołowych i zmiany klimatu, a 
także do wzajemnej wymiany informacji 
między krajami, dotyczących takich osób;

Or. ro

Poprawka 80
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że Globalne 
porozumienie na rzecz bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji określa 
zmianę klimatu jako czynnik migracji, i 
wzywa państwa do stworzenia kanałów 
migracji i do opracowania planów na 
rzecz osób przemieszczających się z 
powodu klęsk żywiołowych i zmiany 
klimatu;

4. zauważa, że Globalne 
porozumienie na rzecz bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji 
wskazuje, że zmiana klimatu może być 
jedną z sił napędowych migracji;

Or. en

Poprawka 81
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że Globalne 4. podkreśla, że Globalne 
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porozumienie na rzecz bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji określa 
zmianę klimatu jako czynnik migracji, i 
wzywa państwa do stworzenia kanałów 
migracji i do opracowania planów na rzecz 
osób przemieszczających się z powodu 
klęsk żywiołowych i zmiany klimatu;

porozumienie na rzecz bezpiecznej, 
uporządkowanej i legalnej migracji określa 
zmianę klimatu jako jeden z czynników 
migracji, i wzywa państwa do stworzenia 
kanałów migracji i do opracowania planów 
na rzecz osób przemieszczających się z 
powodu klęsk żywiołowych i zmiany 
klimatu;

Or. en

Poprawka 82
Maria Walsh

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina państwom 
członkowskim, że choć migracja 
klimatyczna ma obecnie charakter 
głównie wewnętrzny, ponieważ światowy 
kryzys klimatyczny pogarsza sytuację osób 
znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji, migranci klimatyczni mogą 
przekraczać granice, starając się o 
ochronę na szczeblu międzynarodowym; 
w związku z tym wzywa państwa UE do 
zaangażowania się w tworzenie i 
wdrażanie skutecznego zarządzania 
migracją i polityki migracyjnej, w której 
priorytetowo traktuje się migrantów 
klimatycznych;

Or. en

Poprawka 83
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do wzmocnienia i 
lepszej koordynacji mniej restrykcyjnych 
legalnych kanałów migracji dla 
pracowników z krajów trzecich i ich 
rodzin, obejmujących systemy mobilności 
i preferencyjny dostęp dla pracowników 
pochodzących z państwa lub jego części 
dotkniętych zmianą klimatu;

skreśla się

Or. es

Poprawka 84
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do wzmocnienia i 
lepszej koordynacji mniej restrykcyjnych 
legalnych kanałów migracji dla 
pracowników z krajów trzecich i ich 
rodzin, obejmujących systemy mobilności 
i preferencyjny dostęp dla pracowników 
pochodzących z państwa lub jego części 
dotkniętych zmianą klimatu;

skreśla się

Or. en

Poprawka 85
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do wzmocnienia i 
lepszej koordynacji mniej restrykcyjnych 
legalnych kanałów migracji dla 
pracowników z krajów trzecich i ich 

5. wzywa Komisję do wzmocnienia i 
lepszej koordynacji mniej restrykcyjnych 
legalnych kanałów migracji dla 
pracowników z krajów trzecich i ich 
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rodzin, obejmujących systemy mobilności i 
preferencyjny dostęp dla pracowników 
pochodzących z państwa lub jego części 
dotkniętych zmianą klimatu;

rodzin, obejmujących systemy mobilności i 
preferencyjny dostęp dla pracowników 
pochodzących z państwa lub jego części 
dotkniętych zmianą klimatu, ponieważ 
zmiana klimatu może oznaczać dla wielu 
ludzi głód, brak bezpieczeństwa 
żywnościowego, utratę źródeł utrzymania, 
czego skutkiem będzie migracja milionów 
osób;

Or. ro

Poprawka 86
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do wzmocnienia i 
lepszej koordynacji mniej restrykcyjnych 
legalnych kanałów migracji dla 
pracowników z krajów trzecich i ich 
rodzin, obejmujących systemy mobilności i 
preferencyjny dostęp dla pracowników 
pochodzących z państwa lub jego części 
dotkniętych zmianą klimatu;

5. wzywa państwa członkowskie do 
koordynacji legalnych kanałów migracji 
dla pracowników z krajów trzecich i ich 
rodzin;

Or. en

Poprawka 87
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do wzmocnienia i 
lepszej koordynacji mniej restrykcyjnych 
legalnych kanałów migracji dla 
pracowników z krajów trzecich i ich 
rodzin, obejmujących systemy mobilności i 
preferencyjny dostęp dla pracowników 

5. Wzywa Komisję do wzmocnienia i 
lepszej koordynacji legalnych kanałów 
migracji dla pracowników z krajów 
trzecich i ich rodzin;
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pochodzących z państwa lub jego części 
dotkniętych zmianą klimatu;

Or. pl

Poprawka 88
Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do wzmocnienia i 
lepszej koordynacji mniej restrykcyjnych 
legalnych kanałów migracji dla 
pracowników z krajów trzecich i ich 
rodzin, obejmujących systemy mobilności i 
preferencyjny dostęp dla pracowników 
pochodzących z państwa lub jego części 
dotkniętych zmianą klimatu;

5. wzywa Komisję do wzmocnienia i 
lepszej koordynacji mniej restrykcyjnych 
legalnych kanałów migracji dla 
pracowników z krajów trzecich i ich rodzin 
w drodze kompleksowej reformy dorobku 
prawnego UE w dziedzinie legalnej 
migracji, w tym systemów mobilności i 
preferencyjnego dostępu dla pracowników 
pochodzących z państwa lub jego części 
dotkniętych zmianą klimatu, jak ma to już 
miejsce w niektórych państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 89
Tom Vandendriessche

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do wzmocnienia i 
lepszej koordynacji mniej restrykcyjnych 
legalnych kanałów migracji dla 
pracowników z krajów trzecich i ich 
rodzin, obejmujących systemy mobilności 
i preferencyjny dostęp dla pracowników 
pochodzących z państwa lub jego części 
dotkniętych zmianą klimatu;

5. przypomina, że poza dyskusją na 
temat celowości i sposobów migracji 
pracowników klimat nie powinien 
stanowić kryterium obniżającego próg 
wywołujący to zjawisko;
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Or. nl

Poprawka 90
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do wzmocnienia i 
lepszej koordynacji mniej restrykcyjnych 
legalnych kanałów migracji dla 
pracowników z krajów trzecich i ich 
rodzin, obejmujących systemy mobilności i 
preferencyjny dostęp dla pracowników 
pochodzących z państwa lub jego części 
dotkniętych zmianą klimatu;

5. wzywa Komisję do wzmocnienia i 
lepszej koordynacji mniej restrykcyjnych 
legalnych kanałów migracji dla 
pracowników z krajów trzecich i ich 
rodzin, obejmujących systemy mobilności i 
dostęp dla pracowników pochodzących z 
państwa lub jego części dotkniętych 
zmianą klimatu lub zmianami 
środowiskowymi powodowanymi przez 
człowieka;

Or. en

Poprawka 91
Dragoş Tudorache

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do wzmocnienia i 
lepszej koordynacji mniej restrykcyjnych 
legalnych kanałów migracji dla 
pracowników z krajów trzecich i ich 
rodzin, obejmujących systemy mobilności i 
preferencyjny dostęp dla pracowników 
pochodzących z państwa lub jego części 
dotkniętych zmianą klimatu;

5. wzywa Komisję do wzmocnienia i 
lepszej koordynacji legalnych kanałów 
migracji dla pracowników z krajów 
trzecich i ich rodzin, obejmujących 
systemy mobilności i dostęp dla 
pracowników pochodzących z państwa lub 
jego części dotkniętych zmianą klimatu;

Or. en



AM\1213169PL.docx 51/70 PE657.277v02-00

PL

Poprawka 92
Clare Daly, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do wzmocnienia i 
lepszej koordynacji mniej restrykcyjnych 
legalnych kanałów migracji dla 
pracowników z krajów trzecich i ich 
rodzin, obejmujących systemy mobilności i 
preferencyjny dostęp dla pracowników 
pochodzących z państwa lub jego części 
dotkniętych zmianą klimatu;

5. wzywa Komisję do wzmocnienia i 
lepszej koordynacji mniej restrykcyjnych 
legalnych kanałów migracji dla 
pracowników z krajów trzecich i ich 
rodzin, obejmujących systemy mobilności i 
dostęp dla pracowników pochodzących z 
państwa lub jego części dotkniętych 
zmianą klimatu;

Or. en

Poprawka 93
Fabienne Keller

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do wzmocnienia i 
lepszej koordynacji mniej restrykcyjnych 
legalnych kanałów migracji dla 
pracowników z krajów trzecich i ich 
rodzin, obejmujących systemy mobilności i 
preferencyjny dostęp dla pracowników 
pochodzących z państwa lub jego części 
dotkniętych zmianą klimatu;

5. wzywa Komisję do wzmocnienia i 
lepszej koordynacji legalnych kanałów 
migracji dla pracowników z krajów 
trzecich i ich rodzin, na przykład za 
pomocą systemów mobilności i 
preferencyjnego dostępu dla pracowników 
pochodzących z państwa lub jego części 
dotkniętych zmianą klimatu;

Or. fr

Poprawka 94
Morten Petersen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do inwestowania w 
programy przyspieszające realizację celów 
zrównoważonego rozwoju w celu 
wyeliminowania niekorzystnych 
czynników napędzających i czynników 
strukturalnych zmuszających ludzi do 
opuszczania kraju pochodzenia, w tym 
poprzez łagodzenie zmiany klimatu i 
przystosowanie się do niej;

Or. en

Poprawka 95
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa do zaradzenia zmianie 
klimatu poprzez zrównoważony handel, 
pomoc rozwojową i inne strategie 
polityczne, ponieważ są to kluczowe 
elementy zapobiegania migracji 
powodowanej zmianą klimatu, zarówno 
bezpośrednio, jak i pośrednio;

Or. en

Poprawka 96
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększenia pomocy 
rozwojowej dla krajów dotkniętych 
klęskami żywiołowymi i zmianą klimatu;
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Or. en

Poprawka 97
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. wzywa do opracowania spójnych 
rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania 
związane z migracją ludności w 
kontekście klęsk żywiołowych i apeluje o 
przyjęcie podejścia wielosektorowego 
uwzględniającego źródła, przyczyny i 
skutki powiązania między zmianami 
środowiskowymi, z jednej strony, a 
migracją i wysiedleniami, z drugiej 
strony;

Or. en

Poprawka 98
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. nalega, aby środki finansowe były 
przekazywane za pośrednictwem 
organizacji międzynarodowych 
działających w terenie, aby zapewnić 
docieranie pomocy do potrzebujących;

Or. en

Poprawka 99
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani
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Projekt opinii
Ustęp 5 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5f. wzywa Komisję do opracowania 
polityki handlowej, rozwojowej i 
gospodarczej, która umożliwi ludziom 
życie w sposób zrównoważony w kraju 
pochodzenia; podkreśla, że dobry dostęp 
do edukacji i zrównoważony rozwój są 
głównymi narzędziami ograniczania 
ubóstwa i umożliwiania ludności życia i 
rozwoju w bardziej humanitarny i godny 
sposób we własnym kraju;

Or. en

Poprawka 100
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Projekt opinii
Ustęp 5 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5g. wzywa do skoordynowanego z 
innymi obszarami współpracy, 
konstruktywnego dialogu z krajami 
pochodzenia i tranzytu na temat migracji 
w celu poprawy zarządzania i partnerstwa 
w zakresie migracji i mobilności, 
skutecznej polityki w zakresie powrotów, 
readmisji i reintegracji oraz zwalczania 
korupcji, a także sieci przemytników i 
handlu ludźmi; uważa, że wspólna 
odpowiedzialność i poszanowanie praw 
człowieka muszą stanowić podstawę 
wzajemnej współpracy;

Or. en

Poprawka 101
Saskia Bricmont
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Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że wprowadzenie mniej 
restrykcyjnych i bardziej 
skoordynowanych kanałów migracji 
zarobkowej w UE uzupełniłoby wspólny 
europejski system azylowy, zapewniając 
dodatkowe ścieżki dla osób dotkniętych 
zmianą klimatu, zwłaszcza w przypadku 
ratowania się ucieczką przed powolnymi 
zmianami w środowisku, gdy decyzja o 
migracji może być dobrowolna i 
planowana, nawet jeśli jest ograniczona;

Or. en

Poprawka 102
Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że UE powinna 
wspierać współpracę w badaniach między 
krajami europejskimi i krajami 
rozwijającymi się, ułatwiając w ten sposób 
przekazywanie wiedzy, a także 
dopilnować, aby badania nad zmianą 
klimatu stały się bardziej dostosowane do 
krajów rozwijających się;

Or. ro

Poprawka 103
Saskia Bricmont

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że nieusunięte 
istniejące luki prawne zaostrzą przyszłe 
kryzysy humanitarne i wzywa Komisję 
Europejską i państwa członkowskie do 
pilnego podjęcia działań w celu 
opracowania bezpiecznych i regularnych 
kanałów dla osób wysiedlonych w wyniku 
zmiany klimatu oraz zapewnienia im 
dostępu do tych kanałów;

Or. en

Poprawka 104
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na orzeczenie 
Komitetu Praw Człowieka ONZ z 20 
stycznia 2020 r., w którym stwierdza się, 
że państwa nie mogą deportować osób do 
miejsc, w których warunki bytowe 
spowodowane zmianą klimatu naruszają 
ich prawo do życia; wzywa państwa 
członkowskie, by przeanalizowały ryzyko 
związane z naruszeniem prawa do życia z 
powodu zmiany klimatu w ramach 
podejmowanych przez siebie decyzji 
nakazujących powrót, w szczególności w 
związku ze stosowaniem zobowiązań 
wynikających z zasady non-refoulement;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 105
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na orzeczenie 
Komitetu Praw Człowieka ONZ z 20 
stycznia 2020 r., w którym stwierdza się, 
że państwa nie mogą deportować osób do 
miejsc, w których warunki bytowe 
spowodowane zmianą klimatu naruszają 
ich prawo do życia; wzywa państwa 
członkowskie, by przeanalizowały ryzyko 
związane z naruszeniem prawa do życia z 
powodu zmiany klimatu w ramach 
podejmowanych przez siebie decyzji 
nakazujących powrót, w szczególności w 
związku ze stosowaniem zobowiązań 
wynikających z zasady non-refoulement;

skreśla się

Or. en

Poprawka 106
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na orzeczenie 
Komitetu Praw Człowieka ONZ z 20 
stycznia 2020 r., w którym stwierdza się, 
że państwa nie mogą deportować osób do 
miejsc, w których warunki bytowe 
spowodowane zmianą klimatu naruszają 
ich prawo do życia; wzywa państwa 
członkowskie, by przeanalizowały ryzyko 
związane z naruszeniem prawa do życia z 
powodu zmiany klimatu w ramach 
podejmowanych przez siebie decyzji 
nakazujących powrót, w szczególności w 
związku ze stosowaniem zobowiązań 
wynikających z zasady non-refoulement;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 107
Morten Petersen, Fabienne Keller

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na orzeczenie 
Komitetu Praw Człowieka ONZ z 20 
stycznia 2020 r., w którym stwierdza się, 
że państwa nie mogą deportować osób do 
miejsc, w których warunki bytowe 
spowodowane zmianą klimatu naruszają 
ich prawo do życia; wzywa państwa 
członkowskie, by przeanalizowały ryzyko 
związane z naruszeniem prawa do życia z 
powodu zmiany klimatu w ramach 
podejmowanych przez siebie decyzji 
nakazujących powrót, w szczególności w 
związku ze stosowaniem zobowiązań 
wynikających z zasady non-refoulement;

skreśla się

Or. en

Poprawka 108
Tom Vandendriessche

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na orzeczenie 
Komitetu Praw Człowieka ONZ z 20 
stycznia 2020 r., w którym stwierdza się, 
że państwa nie mogą deportować osób do 
miejsc, w których warunki bytowe 
spowodowane zmianą klimatu naruszają 
ich prawo do życia; wzywa państwa 
członkowskie, by przeanalizowały ryzyko 
związane z naruszeniem prawa do życia z 
powodu zmiany klimatu w ramach 
podejmowanych przez siebie decyzji 
nakazujących powrót, w szczególności w 
związku ze stosowaniem zobowiązań 

6. zwraca uwagę, że prawo do życia 
nie jest tożsame z prawem do migracji do 
jednego z państw członkowskich UE;
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wynikających z zasady non-refoulement;

Or. nl

Poprawka 109
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na orzeczenie 
Komitetu Praw Człowieka ONZ z 20 
stycznia 2020 r., w którym stwierdza się, 
że państwa nie mogą deportować osób do 
miejsc, w których warunki bytowe 
spowodowane zmianą klimatu naruszają 
ich prawo do życia; wzywa państwa 
członkowskie, by przeanalizowały ryzyko 
związane z naruszeniem prawa do życia z 
powodu zmiany klimatu w ramach 
podejmowanych przez siebie decyzji 
nakazujących powrót, w szczególności w 
związku ze stosowaniem zobowiązań 
wynikających z zasady non-refoulement;

6. zwraca uwagę na orzeczenie 
Komitetu Praw Człowieka ONZ z 20 
stycznia 2020 r., w którym stwierdza się, 
że państwa nie mogą deportować osób do 
miejsc, w których warunki bytowe 
spowodowane zmianą klimatu naruszają 
ich prawo do życia; wzywa państwa 
członkowskie, by przeanalizowały ryzyko 
związane z naruszeniem prawa do życia z 
powodu zmiany klimatu w ramach 
podejmowanych przez siebie decyzji 
nakazujących powrót, w szczególności w 
związku ze stosowaniem zobowiązań 
wynikających z zasady non-refoulement, 
jedynie po skrupulatnym sprawdzeniu 
osób; w każdym razie musi istnieć 
ochrona, równe traktowanie i 
poszanowanie praw dziecka w odniesieniu 
do wszystkich dzieci z rodzin uchodźczych 
z krajów dotkniętych zmianą klimatu;

Or. ro

Poprawka 110
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na orzeczenie 
Komitetu Praw Człowieka ONZ z 20 

6. odnotowuje orzeczenie Komitetu 
Praw Człowieka ONZ z 20 stycznia 
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stycznia 2020 r., w którym stwierdza się, 
że państwa nie mogą deportować osób do 
miejsc, w których warunki bytowe 
spowodowane zmianą klimatu naruszają 
ich prawo do życia; wzywa państwa 
członkowskie, by przeanalizowały ryzyko 
związane z naruszeniem prawa do życia z 
powodu zmiany klimatu w ramach 
podejmowanych przez siebie decyzji 
nakazujących powrót, w szczególności w 
związku ze stosowaniem zobowiązań 
wynikających z zasady non-refoulement;

2020 r., w którym stwierdza się, że 
państwa nie mogą deportować osób do 
miejsc, w których warunki bytowe 
spowodowane zmianą klimatu naruszają 
ich prawo do życia;

Or. es

Poprawka 111
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na orzeczenie 
Komitetu Praw Człowieka ONZ z 20 
stycznia 2020 r., w którym stwierdza się, 
że państwa nie mogą deportować osób do 
miejsc, w których warunki bytowe 
spowodowane zmianą klimatu naruszają 
ich prawo do życia; wzywa państwa 
członkowskie, by przeanalizowały ryzyko 
związane z naruszeniem prawa do życia z 
powodu zmiany klimatu w ramach 
podejmowanych przez siebie decyzji 
nakazujących powrót, w szczególności w 
związku ze stosowaniem zobowiązań 
wynikających z zasady non-refoulement;

6. zwraca uwagę na orzeczenie 
Komitetu Praw Człowieka ONZ z 20 
stycznia 2020 r., w którym stwierdza się, 
że państwa nie mogą deportować osób do 
miejsc, w których warunki bytowe 
spowodowane zmianą klimatu naruszają 
ich prawo do życia; wzywa państwa 
członkowskie, by przeanalizowały ryzyko 
związane z naruszeniem prawa do życia z 
powodu zmiany klimatu, klęsk 
żywiołowych lub katastrof 
spowodowanych przez człowieka w 
ramach podejmowanych przez siebie 
decyzji nakazujących powrót, w 
szczególności w związku ze stosowaniem 
zobowiązań wynikających z zasady non-
refoulement;

Or. en

Poprawka 112
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
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Raphaël Glucksmann

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na orzeczenie 
Komitetu Praw Człowieka ONZ z 20 
stycznia 2020 r., w którym stwierdza się, 
że państwa nie mogą deportować osób do 
miejsc, w których warunki bytowe 
spowodowane zmianą klimatu naruszają 
ich prawo do życia; wzywa państwa 
członkowskie, by przeanalizowały ryzyko 
związane z naruszeniem prawa do życia z 
powodu zmiany klimatu w ramach 
podejmowanych przez siebie decyzji 
nakazujących powrót, w szczególności w 
związku ze stosowaniem zobowiązań 
wynikających z zasady non-refoulement;

6. zwraca uwagę na orzeczenie Komitetu 
Praw Człowieka ONZ z 20 stycznia 2020 
r., w którym stwierdza się, że państwa nie 
mogą deportować osób do miejsc, w 
których warunki bytowe spowodowane 
zmianą klimatu naruszają ich prawo do 
życia, a zatem przypomina się o 
zobowiązaniach wynikających z zasady 
non-refoulement i oświadcza, że brak 
działań w obliczu globalnego ocieplenia 
może prowadzić do łamania praw 
człowieka; wzywa państwa członkowskie, 
by przeanalizowały ryzyko związane z 
naruszeniem prawa do życia z powodu 
zmiany klimatu w ramach podejmowanych 
przez siebie decyzji nakazujących powrót, 
w szczególności w związku ze 
stosowaniem zobowiązań wynikających z 
zasady non-refoulement;

Or. en

Poprawka 113
Jorge Buxadé Villalba

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach reformy 
unijnej polityki migracyjnej i azylowej 
jako zasadniczą część tego procesu należy 
ustanowić kompleksowe ramy obejmujące 
migrację i przesiedlenia spowodowane 
zmianą klimatu.

skreśla się

Or. es
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Poprawka 114
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach reformy 
unijnej polityki migracyjnej i azylowej 
jako zasadniczą część tego procesu należy 
ustanowić kompleksowe ramy obejmujące 
migrację i przesiedlenia spowodowane 
zmianą klimatu.

skreśla się

Or. en

Poprawka 115
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach reformy 
unijnej polityki migracyjnej i azylowej 
jako zasadniczą część tego procesu należy 
ustanowić kompleksowe ramy obejmujące 
migrację i przesiedlenia spowodowane 
zmianą klimatu.

skreśla się

Or. pl

Poprawka 116
Tom Vandendriessche

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach reformy 
unijnej polityki migracyjnej i azylowej 
jako zasadniczą część tego procesu należy 

7. uważa, że UE powinna w pierwszej 
kolejności koncentrować się na 
dobrostanie i dobrobycie obywateli UE;
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ustanowić kompleksowe ramy obejmujące 
migrację i przesiedlenia spowodowane 
zmianą klimatu.

Or. nl

Poprawka 117
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Peter Kofod, Jaak 
Madison

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach reformy 
unijnej polityki migracyjnej i azylowej 
jako zasadniczą część tego procesu należy 
ustanowić kompleksowe ramy obejmujące 
migrację i przesiedlenia spowodowane 
zmianą klimatu.

7. uważa, że w ramach reformy 
unijnej polityki migracyjnej i azylowej nie 
ma potrzeby ustanawiania szczegółowych 
ram regulacyjnych obejmujących migrację 
i wysiedlenia spowodowane zmianą 
klimatu;

Or. en

Poprawka 118
Fabienne Keller

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach reformy 
unijnej polityki migracyjnej i azylowej 
jako zasadniczą część tego procesu należy 
ustanowić kompleksowe ramy obejmujące 
migrację i przesiedlenia spowodowane 
zmianą klimatu.

7. uważa, że Unia Europejska 
powinna w przyszłości w ramach reformy 
unijnej polityki migracyjnej i azylowej 
podjąć refleksję na temat migracji i 
przesiedleń spowodowanych zmianą 
klimatu;

Or. fr

Poprawka 119
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel
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Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa do opracowania strategii w 
zakresie dostosowania i budowania 
odporności w kontekście klęsk 
żywiołowych, niekorzystnych skutków 
zmiany klimatu i degradacji środowiska, 
np. pustynnienia, degradacji gleby, suszy i 
podnoszenia się poziomu mórz, z 
uwzględnieniem potencjalnych skutków 
dla migracji i przy uznaniu, że 
dostosowanie w kraju pochodzenia jest 
priorytetem;

Or. en

Poprawka 120
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa społeczność 
międzynarodową do zmniejszenia ryzyka 
związanego z klęskami żywiołowymi oraz 
do promowania uwzględniania kwestii 
zmniejszania tego ryzyka w krajowych 
planach gotowości, a także do 
wzmocnienia odporności i zdolności 
radzenia sobie w regionach podatnych na 
klęski żywiołowe i zminimalizowania w 
ten sposób konieczności wysiedleń 
uwarunkowanych środowiskowo w 
przypadku wystąpienia klęski;

Or. en
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Poprawka 121
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wzywa społeczność 
międzynarodową do poczynienia postępów 
w krajowych i regionalnych wysiłkach na 
rzecz zapobiegania pierwotnym 
przyczynom wysiedleń i ich eliminowania 
oraz do wspierania opracowywania 
trwałych rozwiązań;

Or. en

Poprawka 122
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. podkreśla, że wsparcie finansowe 
UE (zarówno wewnętrzne, jak i 
zewnętrzne) jest przeznaczane na 
wspieranie zmniejszania ryzyka 
związanego z klęskami żywiołowymi za 
pośrednictwem różnych kanałów, w tym 
za pomocą instrumentów pomocy 
humanitarnej i rozwoju, inicjatyw w 
zakresie zmiany klimatu, wsparcia dla 
zdolności w zakresie nadzoru 
endemicznego oraz dotacji na projekty 
badawcze;

Or. en

Poprawka 123
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
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Projekt opinii
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7d. podkreśla znaczenie wspierania i 
wzmacniania odporności społeczności 
przyjmujących i społeczności pochodzenia 
w krajach rozwijających się; przyznaje, że 
uwarunkowane środowiskowo wysiedlenia 
związane zarówno z nagłymi, jak i 
powolnymi zmianami środowiskowymi 
będą nieuchronnie nadal trwały, w 
związku z czym konieczne będą środki 
pozwalające zapewnić pomoc 
przesiedleńcom, w tym za pośrednictwem 
reagowania kryzysowego w przypadku 
nagłej klęski żywiołowej, oraz znaleźć 
trwałe rozwiązania dzięki pomocy 
humanitarnej, pomocy w zakresie ochrony 
ludności i środkom budowania zdolności;

Or. en

Poprawka 124
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Mick Wallace

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa UE do zwiększenia 
wsparcia, udzielanego w ramach działań 
zewnętrznych, na rzecz łagodzenia zmiany 
klimatu i przystosowania się do niej w 
krajach rozwijających się, a także ochrony 
i przywrócenia różnorodności biologicznej 
oraz wzywa UE również do zwiększenia 
pomocy technicznej, a także do wymiany 
najlepszych praktyk z krajami 
rozwijającymi się; zauważa, że należy 
przeznaczać więcej środków na cele 
związane z klimatem i wysiłki na rzecz 
zwiększenia odporności na zmianę 
klimatu w krajach rozwijających się; 
podkreśla, że środki wydatkowane obecnie 
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na bezpieczeństwo granic i działania 
policyjne w UE należałoby raczej 
przeznaczyć na wsparcie finansowe oparte 
na dotacjach i inne niewarunkowe 
wsparcie finansowe na rzecz łagodzenia 
zmiany klimatu, przystosowywania się do 
niej i innych działań na rzecz 
wzmocnienia odporności na zmianę 
klimatu w krajach rozwijających się;

Or. en

Poprawka 125
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. Podkreśla, że rozwój migracji 
legalnej pozostaje w wyłącznej 
kompetencji państw członkowskich, które 
mogą wprowadzać rozwiązania krajowe 
odnoszące się do migrantów 
przemieszczających się z powodu klęsk 
żywiołowych i zmian klimatu; rozwiązania 
te powinny w każdym przypadku 
uwzględniać niezbędne procedury 
bezpieczeństwa;

Or. pl

Poprawka 126
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że kobiety i osoby 
niepełnoletnie znajdują się w 
najtrudniejszej sytuacji w obliczu klęsk 
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żywiołowych i zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 127
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. Przypomina, że wszelkie 
wielostronne ramy współpracy w zakresie 
migracji i azylu powinny opierać się na 
obowiązujących regulacjach 
międzynarodowych z poszanowaniem 
kompetencji państw członkowskich;

Or. pl

Poprawka 128
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wzywa Komisję, aby uwzględniała 
równość płci i sprawiedliwość klimatyczną 
przy opracowywaniu i wdrażaniu 
wszystkich strategii politycznych mających 
wpływ na sytuację kobiet i dziewcząt;

Or. en

Poprawka 129
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann
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Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. przypomina Komisji o zapewnieniu 
spójnego wdrażania istniejących i 
przyszłych instrumentów 
międzynarodowych, w szczególności 
porozumienia paryskiego i Agendy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, aby 
uwzględnić wpływy wewnętrzne i 
zewnętrzne UE;

Or. en

Poprawka 130
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Projekt opinii
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7d. podkreśla, że globalne 
zaangażowanie Unii Europejskiej – 
zarówno w odniesieniu do polityki 
przeciwdziałania zmianie klimatu, jak i 
polityki migracyjnej i wysiedleń – 
znacznie wzrosło i będzie miało jeszcze 
większe znaczenie w kontekście zmian 
geopolitycznych;

Or. en

Poprawka 131
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Projekt opinii
Ustęp 7 e (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7e. podkreśla, że zmiany 
środowiskowe i migracja są przedmiotem 
polityki ochrony ludności, pomocy 
humanitarnej i rozwoju; podkreśla 
jednak, że w kontekście polityki ochrony 
międzynarodowej dotychczas nie podjęto 
żadnych konkretnych inicjatyw 
dotyczących potrzeb w zakresie ochrony 
osób dotkniętych zmianami 
środowiskowymi, a w szczególności 
katastrofami środowiskowymi i innymi 
katastrofami, ponieważ zgodnie z 
powszechną interpretacją Konwencji 
dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. 
wysiedlenia wyłącznie ze względów 
środowiskowych nie spełniają wymogu 
ochrony uchodźców; zauważa, że w UE 
komplementarne formy ochrony 
wynikające z dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania i dyrektywy w sprawie 
tymczasowej ochrony, jak również zasada 
non-refoulement określona w dyrektywie 
powrotowej mogłyby stanowić 
alternatywne sposoby ochrony; ubolewa 
jednak, że wszystkie te instrumenty 
ujawniają braki w zakresie ochrony osób 
wysiedlonych ze względów 
środowiskowych;

Or. en


