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Predlog spremembe 1
Tom Vandendriessche

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker so postale podnebne 
spremembe in naravne nesreče, ki jih 
povzročajo, splošna gonilna sila migracij, 
razmere pa se bodo zaradi čedalje hujše 
podnebne krize še zaostrovale;

A. ker so podnebne spremembe in 
naravne nesreče nejasna in nerealna 
merila za sprejemanje migracij; ker mora 
biti prvi cilj posamezna prilagoditev 
lokalnim razmeram in po potrebi lokalna 
ali regionalna preselitev; ker je preselitev 
znotraj znane kulture in podnebja 
ustreznejša od preselitve na območje, kjer 
sta kultura in podnebje popolnoma 
drugačna, zato migracije ne bi smele 
samodejno pomeniti migracij v EU;

Or. nl

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker so postale podnebne 
spremembe in naravne nesreče, ki jih 
povzročajo, splošna gonilna sila migracij, 
razmere pa se bodo zaradi čedalje hujše 
podnebne krize še zaostrovale;

A. ker nedavni znanstveni dokazi 
potrjujejo, da zaradi podnebnih sprememb 
naravne nesreče postajajo hujše; ker so 
bile vse napovedi glede podnebnih 
beguncev ter številne druge napovedi, 
povezane z učinki podnebnih sprememb, 
do sedaj v nasprotju z dejstvi, in sicer 
zaradi uporabe nezanesljivih modelov in 
malo verjetnih scenarijev;

Or. it

Predlog spremembe 3
Maria Walsh
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker so postale podnebne 
spremembe in naravne nesreče, ki jih 
povzročajo, splošna gonilna sila migracij, 
razmere pa se bodo zaradi čedalje hujše 
podnebne krize še zaostrovale;

A. ker so postale podnebne 
spremembe in naravne nesreče, ki jih 
povzročajo, splošna gonilna sila migracij, 
razmere pa se bodo zaradi čedalje hujše 
podnebne krize še zaostrovale; ker bo 
večina okoljskih migrantov verjetno 
prihajala s podeželskih območij, saj je 
njihovo preživetje pogosto odvisno od 
sektorjev, občutljivih na podnebje, kot sta 
kmetijstvo in ribištvo;

Or. en

Predlog spremembe 4
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Mick Wallace

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker so postale podnebne 
spremembe in naravne nesreče, ki jih 
povzročajo, splošna gonilna sila migracij, 
razmere pa se bodo zaradi čedalje hujše 
podnebne krize še zaostrovale;

A. ker so postale podnebne 
spremembe in naravne nesreče, ki jih 
povzročajo, splošna gonilna sila prisilnih 
migracij, razmere pa se bodo zaradi čedalje 
hujše podnebne krize še zaostrovale; ker 
imajo akterji z veliko emisijami CO2, kot 
je EU, moralno dolžnost, da državam v 
razvoju pomagajo pri prilagajanju 
podnebnim spremembam, in bi morali 
zmanjšati lastne emisije;

Or. en

Predlog spremembe 5
Jadwiga Wiśniewska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker so postale podnebne 
spremembe in naravne nesreče, ki jih 
povzročajo, splošna gonilna sila migracij, 
razmere pa se bodo zaradi čedalje hujše 
podnebne krize še zaostrovale;

A. ker so postale podnebne 
spremembe in naravne nesreče, ki jih 
povzročajo, ena od gonilnih sil migracij, 
vendar neposredna povezava med 
dinamiko migracij in podnebnimi 
spremembami še ni zadostno raziskana, 
da bi ta dejavnik upoštevali pri 
napovedovanju prihodnjih migracijskih 
trendov;

Or. pl

Predlog spremembe 6
Pernando Barrena Arza

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker so postale podnebne 
spremembe in naravne nesreče, ki jih 
povzročajo, splošna gonilna sila migracij, 
razmere pa se bodo zaradi čedalje hujše 
podnebne krize še zaostrovale;

A. ker podnebne spremembe in 
naravne nesreče, ki jih povzročajo, vplivajo 
na uveljavljanje temeljnih človekovih 
pravic in so postale splošna gonilna sila 
migracij, ta pojav pa se bo zaradi čedalje 
globlje podnebne krize še zaostroval; ker 
so okoljski dejavniki raznoliki;

Or. en

Predlog spremembe 7
Fabienne Keller

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker so postale podnebne 
spremembe in naravne nesreče, ki jih 
povzročajo, splošna gonilna sila migracij, 
razmere pa se bodo zaradi čedalje hujše 

A. ker so postale podnebne 
spremembe in naravne nesreče, ki jih 
povzročajo, splošna gonilna sila prisilnega 
in prostovoljnega razseljevanja in 
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podnebne krize še zaostrovale; migracij, razmere pa se bodo zaradi čedalje 
hujših posledic podnebnih sprememb za 
okolje še zaostrovale;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Jorge Buxadé Villalba

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker so postale podnebne 
spremembe in naravne nesreče, ki jih 
povzročajo, splošna gonilna sila migracij, 
razmere pa se bodo zaradi čedalje hujše 
podnebne krize še zaostrovale;

A. ker so imele v zgodovini 
spremembe podnebja in naravne nesreče 
resne učinke v številnih državah, saj so v 
večini primerov v prizadetih državah 
povzročile notranje razselitve;

Or. es

Predlog spremembe 9
Maria Walsh

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker razprave o podnebnih 
migracijah ne bi smele izgubiti poudarka 
na preventivnih ukrepih, saj smo sprejeli 
okoljske cilje glede naložb v podnebne in 
okoljske rešitve za svoj planet, da bi 
neposredno preprečili prisilne podnebne 
migracije v prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 10
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker obstajajo dokazi, da okoljske 
spremembe vplivajo na gonilne sile 
migracij s štirimi možnimi posledicami: 
migracije, razselitev, ujetost in 
prostovoljno ostajanje;

Or. en

Predlog spremembe 11
Jadwiga Wiśniewska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker ni mogoče natančno določiti, 
kakšen pomen imajo dejavniki, povezani s 
podnebnimi spremembami, za gibanje 
ljudi, čeprav lahko vplivajo na odločitve o 
migraciji;

Or. pl

Predlog spremembe 12
Tudor Ciuhodaru

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker podnebne spremembe zlasti 
vplivajo na države v razvoju, ki so odvisne 
od kmetijstva in gozdarstva;

Or. ro
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Predlog spremembe 13
Tudor Ciuhodaru

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker meteorološke spremembe 
nesorazmerno vplivajo na države v 
razvoju, ki v številnih primerih nimajo 
zadostnih zmogljivosti za odzivanje na 
pogostejše in intenzivnejše naravne 
nesreče, kot so suše, poplave in vročinski 
valovi;

Or. ro

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker se migracije, povezane z 
okoljskimi spremembami, ne bi smele 
obravnavati kot težava, pri kateri je treba 
odpraviti temeljne vzroke, temveč kot 
strategija prilagajanja neugodnim 
okoljskim spremembam, za katere je treba 
zagotoviti rešitve;

Or. en

Predlog spremembe 15
Jadwiga Wiśniewska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker je vpliv podnebnih pojavov na 
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mednarodne migracije težko oceniti 
zaradi heterogenosti podatkov o migrantih 
in razseljenih osebah;

Or. pl

Predlog spremembe 16
Jadwiga Wiśniewska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ac. ker so migracije zapleten proces, 
na odločitve migrantov, da bodo zapustili 
domači kraj, pa zelo pogosto vplivajo 
številni dejavniki in pogoji v regiji izvora 
(dejavniki odbijanja) in potencialni 
namembni državi (dejavniki 
privlačevanja), tudi kulturne, socialne, 
ekonomske, pravne in praktične narave, 
ki se vzajemno določajo in pogosto 
soobstajajo;

Or. pl

Predlog spremembe 17
Clare Daly, Mick Wallace

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker so migracije, ki jih povzročajo 
podnebne spremembe, tesno prepletene z 
drugimi dejavniki, tudi revščino, saj se 
lahko revščina še poveča, ljudje pa so se 
primorani seliti, kadar država nima 
ustreznih sredstev za prilagajanje 
podnebnim spremembam; ker so podnebne 
spremembe pomemben multiplikator 
tveganja za konflikte, sušo, lakoto in 

B. ker imajo podnebne spremembe 
drastične posledice za dolgoročni razvoj 
držav v razvoju, zlasti najmanj razvitih 
držav; ker se po navedbah OECD te 
države zaradi svojih visokih ravni 
revščine, nizkih ravni izobraženosti ter 
omejenih človeških, institucionalnih, 
ekonomskih, tehničnih in finančnih 
zmogljivosti soočajo z znatnimi 
omejitvami pri svojem spopadanju s 
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migracije; podnebnimi spremembami; ker so 
migracije, ki jih povzročajo podnebne 
spremembe, tesno prepletene s temi 
drugimi dejavniki, saj se lahko že tako 
resne omejitve, s katerimi se soočajo te 
države, še povečajo, ljudje pa so se 
primorani seliti, kadar države nimajo 
ustreznih sredstev za prilagajanje 
podnebnim spremembam; ker so podnebne 
spremembe pomemben multiplikator 
tveganja za konflikte, sušo, lakoto in 
migracije;

Or. en

Predlog spremembe 18
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker so migracije, ki jih povzročajo 
podnebne spremembe, tesno prepletene z 
drugimi dejavniki, tudi revščino, saj se 
lahko revščina še poveča, ljudje pa so se 
primorani seliti, kadar država nima 
ustreznih sredstev za prilagajanje 
podnebnim spremembam; ker so podnebne 
spremembe pomemben multiplikator 
tveganja za konflikte, sušo, lakoto in 
migracije;

B. ker so migracije, ki jih povzročajo 
podnebne spremembe, tesno prepletene z 
drugimi dejavniki, zlasti revščino, 
tekmovanjem za vodo, hrano in druge 
vire, kar vodi v povečano pogostost in 
resnost izbruhov bolezni in smrti; ker se 
lahko, kadar država nima ustreznih 
sredstev za prilagajanje podnebnim 
spremembam, revščina še poveča, ljudje 
pa so se primorani seliti; ker so podnebne 
spremembe pomemben multiplikator 
tveganja za konflikte, sušo, lakoto in 
migracije;

Or. en

Predlog spremembe 19
Pernando Barrena Arza

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker so migracije, ki jih povzročajo 
podnebne spremembe, tesno prepletene z 
drugimi dejavniki, tudi revščino, saj se 
lahko revščina še poveča, ljudje pa so se 
primorani seliti, kadar država nima 
ustreznih sredstev za prilagajanje 
podnebnim spremembam; ker so podnebne 
spremembe pomemben multiplikator 
tveganja za konflikte, sušo, lakoto in 
migracije;

B. ker so migracije, ki jih povzročajo 
podnebne spremembe, tesno prepletene z 
drugimi dejavniki, tudi slabim dostopom 
do izobraževanja, finančne pomoči in 
javnih sredstev, saj se lahko obstoječe 
neenakosti in omejitve še povečajo, ljudje 
pa so se primorani seliti, kadar država nima 
ustreznih sredstev za prilagajanje 
podnebnim spremembam; ker so podnebne 
spremembe pomemben multiplikator 
tveganja za konflikte, sušo, lakoto in 
migracije;

Or. en

Predlog spremembe 20
Jorge Buxadé Villalba

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker so migracije, ki jih povzročajo 
podnebne spremembe, tesno prepletene z 
drugimi dejavniki, tudi revščino, saj se 
lahko revščina še poveča, ljudje pa so se 
primorani seliti, kadar država nima 
ustreznih sredstev za prilagajanje 
podnebnim spremembam; ker so podnebne 
spremembe pomemben multiplikator 
tveganja za konflikte, sušo, lakoto in 
migracije;

B. ker je razseljevanje, ki ga 
povzročajo podnebne spremembe, tesno 
prepleteno z drugimi dejavniki, tudi 
revščino, saj izbruhnejo humanitarne 
krize in se veliko ljudi razseli, kadar 
država nima ustreznih sredstev za 
prilagajanje spremembam podnebja in na 
prizadetih območjih ne more zagotavljati 
osnovnih storitev; ker so spremembe 
podnebja pomemben multiplikator 
tveganja za konflikte, sušo, lakoto in 
migracije;

Or. es

Predlog spremembe 21
Tom Vandendriessche
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker so migracije, ki jih povzročajo 
podnebne spremembe, tesno prepletene z 
drugimi dejavniki, tudi revščino, saj se 
lahko revščina še poveča, ljudje pa so se 
primorani seliti, kadar država nima 
ustreznih sredstev za prilagajanje 
podnebnim spremembam; ker so 
podnebne spremembe pomemben 
multiplikator tveganja za konflikte, sušo, 
lakoto in migracije;

B. ker revščina in drugi 
problematični življenjski pogoji ne smejo 
in ne morejo samodejno pomeniti migracij 
v Evropo; ker več sistemov socialne 
varnost držav članic EU ne more ponuditi 
enake ali enakovredne zaščite za vse ljudi 
na svetu, ki so v slabšem položaju; ker 
bodo nadaljnje nebrzdane migracije 
preprosto spodkopale sedanje sisteme 
socialne varnosti, kar bo imelo 
katastrofalne posledice za gospodarstvo in 
državljane držav članic EU;

Or. nl

Predlog spremembe 22
Fabienne Keller

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker so migracije, ki jih povzročajo 
podnebne spremembe, tesno prepletene z 
drugimi dejavniki, tudi revščino, saj se 
lahko revščina še poveča, ljudje pa so se 
primorani seliti, kadar država nima 
ustreznih sredstev za prilagajanje 
podnebnim spremembam; ker so podnebne 
spremembe pomemben multiplikator 
tveganja za konflikte, sušo, lakoto in 
migracije;

B. ker so razseljevanje in migracije, ki 
jih povzročajo podnebne spremembe, tesno 
prepleteni z drugimi dejavniki, tudi 
revščino, saj se lahko revščina še poveča, 
ljudje pa so se primorani seliti, kadar 
država nima ustreznih sredstev za 
prilagajanje podnebnim spremembam; ker 
lahko vplivi podnebnih sprememb najbolj 
prizadenejo ranljive skupine, kar lahko 
predstavlja dodaten dejavnik za migracije;

Or. fr

Predlog spremembe 23
Saskia Bricmont
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker so migracije, ki jih povzročajo 
podnebne spremembe, tesno prepletene z 
drugimi dejavniki, tudi revščino, saj se 
lahko revščina še poveča, ljudje pa so se 
primorani seliti, kadar država nima 
ustreznih sredstev za prilagajanje 
podnebnim spremembam; ker so podnebne 
spremembe pomemben multiplikator 
tveganja za konflikte, sušo, lakoto in 
migracije;

B. ker so migracije, ki jih povzročajo 
podnebne spremembe, tesno prepletene z 
drugimi dejavniki, tudi revščino, saj se 
lahko revščina še poveča, ljudje pa so se 
primorani seliti, kadar država nima 
ustreznih sredstev za prilagajanje 
podnebnim spremembam; ker so podnebne 
spremembe pomemben multiplikator 
tveganja za konflikte, sušo, lakoto in 
migracije, zlasti v najrevnejših državah;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker so migracije, ki jih povzročajo 
podnebne spremembe, tesno prepletene z 
drugimi dejavniki, tudi revščino, saj se 
lahko revščina še poveča, ljudje pa so se 
primorani seliti, kadar država nima 
ustreznih sredstev za prilagajanje 
podnebnim spremembam; ker so podnebne 
spremembe pomemben multiplikator 
tveganja za konflikte, sušo, lakoto in 
migracije;

B. ker lahko okoljski dejavniki ter 
pomanjkanje ustreznih gospodarskih 
virov in infrastrukture za prilagajanje 
podnebnim spremembam v 
neindustrializiranih družbah še vedno 
privedejo do izseljevanja, zaradi katerega 
se lahko med drugim poveča tveganje 
konfliktov z bližnjim prebivalstvom v zvezi 
s prilaščanjem virov;

Or. it

Predlog spremembe 25
Jorge Buxadé Villalba

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker je bilo po podatkih iz poročila 
centra za spremljanje notranje 
razseljenosti (IDMC) samo leta 2018 
17,2 milijona novih razselitev, povezanih z 
naravnimi nesrečami v zvezi s podnebjem, 
od katerih jih je bilo 9,3 milijona v 
azijsko-pacifiški regiji, ki je najbolj 
prizadeta; ker so najbolj prizadete države 
Filipini, Kitajska in Indija;

Or. es

Predlog spremembe 26
Tudor Ciuhodaru

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker bodo posledice za zdravje, ki 
jih povzročajo podnebne spremembe, 
občutili predvsem revni, ki so pogosto 
slabo odporni proti boleznim, kot so 
kolera, diareja ali malarija, ter imajo 
omejen dostop do potrebnega 
zdravstvenega varstva in zdravil;

Or. ro

Predlog spremembe 27
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker je treba v okviru podnebnih 
sprememb migracije dojemati kot 
strategijo prilagajanja podnebnim 
spremembam in del rešitve, ne pa kot 
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težavo, ki jo je treba odpraviti;

Or. en

Predlog spremembe 28
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker glede na prevladujočo razlago 
Konvencije o beguncih iz leta 1951 
razselitev zaradi okoljskih razlogov ni 
dovolj za izpolnitev pogoja za begunsko 
zaščito;

Or. en

Predlog spremembe 29
Fabienne Keller

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker so podnebne spremembe 
pomemben multiplikator tveganja za 
konflikte, sušo, lakoto in migracije;

Or. fr

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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker podnebne spremembe 
negativno vplivajo na uveljavljanje 
temeljnih človekovih pravic; 

Or. en

Predlog spremembe 31
Tudor Ciuhodaru

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bb. ker prilagajanje podnebnim 
spremembam močno obremenjuje ljudi s 
srčnimi težavami, nevrološkimi motnjami 
ali debelostjo ter zelo mlade in starejše 
ranljive posameznike, in sicer otroke, 
mlajše od pet let, in odrasle, starejše od 
65 let;

Or. ro

Predlog spremembe 32
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bb. ker je v obdobju 2008–2019 število 
na novo notranje razseljenih ljudi zaradi 
nesreč znašalo 288 milijonov, pri čemer so 
poplave povzročile polovico razselitev, 
povezanih z nesrečami;

Or. en
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Predlog spremembe 33
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bc. ker so se z regionalnimi pobudami 
v Afriki in Latinski Ameriki razvili 
instrumenti za okrepitev zaščite oseb, 
razseljenih zaradi podnebnih sprememb 
in nesreč;

Or. en

Predlog spremembe 34
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bd. ker so notranje razseljene osebe v 
skladu z nezavezujočimi načeli in 
smernicami ZN o notranji razseljenosti 
opredeljene kot osebe, ki so morale 
zapustiti svoj dom ali običajno bivališče, 
zlasti zaradi oboroženih spopadov, 
splošnega nasilja, kršitev človekovih 
pravic, naravnih nesreč ali nesreč, ki jih 
povzroči človek, ali zato, da bi se izognile 
njihovim posledicam; ker kljub temu 
danes nimamo mednarodnega pravnega 
instrumenta za obravnavanje čezmejnih 
migracij, ki jih povzročajo podnebne 
spremembe, naravne nesreče ali nesreče, 
ki jih povzroči človek;

Or. en

Predlog spremembe 35
Pernando Barrena Arza
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava B e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Be. ker so Italija, Švedska in Finska 
oblikovale nacionalno podlago za zaščito 
žrtev podnebnih sprememb in naravnih 
nesreč;

Or. en

Predlog spremembe 36
Jadwiga Wiśniewska

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je za podnebne 
migracije potreben normativni okvir, ki bi 
zajemal raznovrstne in dopolnilne metode 
za premostitev obstoječih vrzeli v zaščiti; 
spominja na opredelitev podnebnih 
migracij, ki jo predlaga Mednarodna 
organizacija za migracije;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 37
Tom Vandendriessche

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je za podnebne 
migracije potreben normativni okvir, ki bi 
zajemal raznovrstne in dopolnilne metode 
za premostitev obstoječih vrzeli v zaščiti; 
spominja na opredelitev podnebnih 
migracij, ki jo predlaga Mednarodna 
organizacija za migracije;

črtano
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Or. nl

Predlog spremembe 38
Jorge Buxadé Villalba

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je za podnebne 
migracije potreben normativni okvir, ki bi 
zajemal raznovrstne in dopolnilne metode 
za premostitev obstoječih vrzeli v zaščiti; 
spominja na opredelitev podnebnih 
migracij, ki jo predlaga Mednarodna 
organizacija za migracije;

črtano

Or. es

Predlog spremembe 39
Saskia Bricmont

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je za podnebne 
migracije potreben normativni okvir, ki bi 
zajemal raznovrstne in dopolnilne metode 
za premostitev obstoječih vrzeli v zaščiti; 
spominja na opredelitev podnebnih 
migracij, ki jo predlaga Mednarodna 
organizacija za migracije;

1. poudarja, da je za podnebne 
migracije potreben normativni okvir, ki bi 
zajemal raznovrstne in dopolnilne metode 
za premostitev obstoječih vrzeli v zaščiti; 
spominja na opredelitev podnebnih 
migracij, ki jo predlaga Mednarodna 
organizacija za migracije, kot gibanja 
osebe ali skupine ljudi, ki je večinoma 
zaradi nenadnih ali postopnih sprememb 
okolja kot posledic podnebnih sprememb 
prisiljena začasno ali stalno zapustiti svoje 
običajno prebivališče, pri čemer ostane 
znotraj države ali prečka meddržavno 
mejo, ali se sama odloči za to; poudarja, 
da so lahko migracije na eni strani v tem 
smislu povezane z večjo ranljivostjo 
prizadetih ljudi, zlasti če so prisilne, in da 
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so lahko na drugi strani tudi oblika 
prilagajanja okoljskim obremenilnim 
dejavnikom, ki pomaga krepiti odpornost 
prizadetih posameznikov in skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 40
Fabienne Keller

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je za podnebne 
migracije potreben normativni okvir, ki bi 
zajemal raznovrstne in dopolnilne metode 
za premostitev obstoječih vrzeli v zaščiti; 
spominja na opredelitev podnebnih 
migracij, ki jo predlaga Mednarodna 
organizacija za migracije;

1. poudarja, da mednarodna 
Konvencija o statusu beguncev iz leta 
1951 trenutno ne zajema področja zaščite 
oseb, ki so razseljene zaradi okoljskih 
razlogov; vseeno poudarja, da so 
podnebne migracije vse pogostejši pojav, 
ki bo vplival na številne dele sveta in 
zaradi katerega je torej treba okrepiti 
sodelovanje in delo na mednarodni ravni 
za zagotovitev trajnostnih rešitev za 
zaščito, prilagojenih potrebam ustreznih 
držav in prebivalstva ter izvedljivih glede 
na podnebne izzive in potrebo držav po 
večji odpornosti na podnebne spremembe;

Or. fr

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

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je za podnebne 
migracije potreben normativni okvir, ki bi 
zajemal raznovrstne in dopolnilne metode 
za premostitev obstoječih vrzeli v zaščiti; 

1. poudarja, da za podnebne migracije 
ni potreben poseben normativni okvir za 
humanitarno zaščito, saj to obliko 
migracij v celoti zajemajo merila za 
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spominja na opredelitev podnebnih 
migracij, ki jo predlaga Mednarodna 
organizacija za migracije;

ekonomske migracije;

Or. en

Predlog spremembe 42
Jadwiga Wiśniewska

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da lahko v skladu z 
Ženevsko konvencijo za begunca velja le 
oseba, ki je bila zaradi utemeljenega 
strahu pred preganjanjem, osnovanem na 
rasi, veri, narodni pripadnosti, pripadnosti 
določeni družbeni skupini ali določenem 
političnem prepričanju, prisiljena 
zapustiti svojo matično državo in ki ne 
more ali ne želi uživati varstva svoje 
države; ugotavlja tudi, da se subsidiarna 
zaščita v okviru prava EU lahko dodeli 
osebi, ki bi bila lahko ob vrnitvi v matično 
državo izpostavljena tveganju, da bo 
utrpela resno škodo v obliki izreka smrtne 
kazni ali usmrtitve, mučenja, 
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja 
ali kaznovanja ali resne ali posamezne 
grožnje za življenje ali zdravje zaradi 
razširjene uporabe nasilja nad civilisti 
med mednarodnimi in notranjimi 
oboroženimi spopadi, in ki zaradi tega 
tveganja ne more ali ne želi uživati varstva 
svoje matične države;

Or. pl

Predlog spremembe 43
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da obstajajo še drugi 
okoljski dejavniki, ki niso neposredno 
povezani s podnebnimi spremembami, 
temveč z okoljskimi spremembami, ki jih 
povzroča človek, kot so degradacija tal ali 
degradacija morskega in obalnega 
ekosistema, prilaščanje zemlje in vode, pa 
tudi okoljske nesreče in onesnaženje kot 
posledica vojn, ki prav tako delujejo kot 
multiplikatorji tveganja in gonilne sile 
migracij, zlasti pri ranljivem prebivalstvu, 
ki je močno odvisno od kmetijstva in 
lokalnih naravnih virov;

Or. en

Predlog spremembe 44
Fabienne Keller

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. je seznanjen z opredelitvijo 
podnebnih migracij, ki jo predlaga 
Mednarodna organizacija za migracije; 
poudarja zapleteno naravo vpliva 
okoljskih sprememb na razseljevanje in 
migracije, zaradi česar je treba povečati 
obseg zbiranja in analize zanesljivih 
podatkov na tem področju; meni, da bi 
moral Parlament na evropski ravni 
spodbujati razjasnitev terminologije s 
področja razseljevanja oseb zaradi 
podnebnih sprememb;

Or. fr

Predlog spremembe 45
Tudor Ciuhodaru
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da se številni ljudje iz 
držav v razvoju niso sposobni prilagoditi 
podnebnim spremembam, delno zaradi 
slabe izobraženosti in dostopa do 
informacij; opozarja, da je za prilagoditev 
v številnih primerih potrebna uporaba 
novih tehnologij, kot so sistemi za nadzor 
poplav, nove kmetijske tehnike ali sistemi 
zgodnjega opozarjanja;

Or. ro

Predlog spremembe 46
Maria Walsh

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. spodbuja polno uporabo vseh 
sedanjih pravnih korpusov in 
instrumentov na področju humanitarnega 
prava, prava o človekovih pravicah in 
begunskega prava ter instrumentov na 
področju notranjih razselitev, upravljanja 
nesreč in zakonitih migracij, da bi 
preprečili, obravnavali in zmanjšali 
razseljevanje zaradi podnebnih 
sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 47
Jorge Buxadé Villalba

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je treba vzpostaviti 
okvir za dialog z državami, ki so najbolj 
izpostavljene spremembam podnebja, da 
bi spodbudili uresničevanje sprememb, 
potrebnih za zaščito njihovega 
prebivalstva in zagotavljanje izvajanja 
osnovnih storitev;

Or. es

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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva k okrepitvi skupnih analiz 
in izmenjavi informacij za boljše 
beleženje, razumevanje, napovedovanje in 
obravnavanje migracijskih gibanj;

Or. en

Predlog spremembe 49
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da mora biti mobilnost, 
tudi čezmejna mobilnost, vključena v 
odzivanje na negativne okoljske 
spremembe;

Or. en
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Predlog spremembe 50
Jorge Buxadé Villalba

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. obžaluje, da ljudje, ki se preselijo 
zaradi vzrokov, povezanih z dolgoročnimi 
podnebnimi spremembami, nimajo 
učinkovitega dostopa do zaščite v EU, pa 
čeprav so podnebne migracije realnost, ki 
bo čedalje bolj pereča, poziva države 
članice in Komisijo, naj vzpostavijo 
postopke za zaščito, ki bodo vključevali 
spodbujanje humanitarnih vizumov, 
začasne zaščite, dovoljenja za prebivanje 
ter regionalnih in dvostranskih 
sporazumov o prostem gibanju; predlaga, 
naj se ljudem, ki prihajajo iz države ali 
njenega dela, kjer bivanje zaradi 
podnebnih sprememb ne bo več mogoče, 
izda podnebni potni list, s čimer bi 
zmanjšali njihovo ranljivost in jih zaščitili 
pred apatridstvom; predlaga, naj se vse 
spremembe okolja zaradi podnebnih 
sprememb izrecno uvrstijo med merila za 
upravičenost do humanitarne zaščite; 
poziva Komisijo in države članice, naj te 
predloge skupaj z drugimi pobudami EU 
predstavijo na mednarodnih forumih;

črtano

Or. es

Predlog spremembe 51
Jadwiga Wiśniewska

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. obžaluje, da ljudje, ki se preselijo 
zaradi vzrokov, povezanih z dolgoročnimi 
podnebnimi spremembami, nimajo 
učinkovitega dostopa do zaščite v EU, pa 

črtano
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čeprav so podnebne migracije realnost, ki 
bo čedalje bolj pereča, poziva države 
članice in Komisijo, naj vzpostavijo 
postopke za zaščito, ki bodo vključevali 
spodbujanje humanitarnih vizumov, 
začasne zaščite, dovoljenja za prebivanje 
ter regionalnih in dvostranskih 
sporazumov o prostem gibanju; predlaga, 
naj se ljudem, ki prihajajo iz države ali 
njenega dela, kjer bivanje zaradi 
podnebnih sprememb ne bo več mogoče, 
izda podnebni potni list, s čimer bi 
zmanjšali njihovo ranljivost in jih zaščitili 
pred apatridstvom; predlaga, naj se vse 
spremembe okolja zaradi podnebnih 
sprememb izrecno uvrstijo med merila za 
upravičenost do humanitarne zaščite; 
poziva Komisijo in države članice, naj te 
predloge skupaj z drugimi pobudami EU 
predstavijo na mednarodnih forumih;

Or. pl

Predlog spremembe 52
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. obžaluje, da ljudje, ki se preselijo 
zaradi vzrokov, povezanih z dolgoročnimi 
podnebnimi spremembami, nimajo 
učinkovitega dostopa do zaščite v EU, pa 
čeprav so podnebne migracije realnost, ki 
bo čedalje bolj pereča, poziva države 
članice in Komisijo, naj vzpostavijo 
postopke za zaščito, ki bodo vključevali 
spodbujanje humanitarnih vizumov, 
začasne zaščite, dovoljenja za prebivanje 
ter regionalnih in dvostranskih 
sporazumov o prostem gibanju; predlaga, 
naj se ljudem, ki prihajajo iz države ali 
njenega dela, kjer bivanje zaradi 
podnebnih sprememb ne bo več mogoče, 
izda podnebni potni list, s čimer bi 

črtano
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zmanjšali njihovo ranljivost in jih zaščitili 
pred apatridstvom; predlaga, naj se vse 
spremembe okolja zaradi podnebnih 
sprememb izrecno uvrstijo med merila za 
upravičenost do humanitarne zaščite; 
poziva Komisijo in države članice, naj te 
predloge skupaj z drugimi pobudami EU 
predstavijo na mednarodnih forumih;

Or. en

Predlog spremembe 53
Tom Vandendriessche

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. obžaluje, da ljudje, ki se preselijo 
zaradi vzrokov, povezanih z dolgoročnimi 
podnebnimi spremembami, nimajo 
učinkovitega dostopa do zaščite v EU, pa 
čeprav so podnebne migracije realnost, ki 
bo čedalje bolj pereča, poziva države 
članice in Komisijo, naj vzpostavijo 
postopke za zaščito, ki bodo vključevali 
spodbujanje humanitarnih vizumov, 
začasne zaščite, dovoljenja za prebivanje 
ter regionalnih in dvostranskih 
sporazumov o prostem gibanju; predlaga, 
naj se ljudem, ki prihajajo iz države ali 
njenega dela, kjer bivanje zaradi 
podnebnih sprememb ne bo več mogoče, 
izda podnebni potni list, s čimer bi 
zmanjšali njihovo ranljivost in jih zaščitili 
pred apatridstvom; predlaga, naj se vse 
spremembe okolja zaradi podnebnih 
sprememb izrecno uvrstijo med merila za 
upravičenost do humanitarne zaščite; 
poziva Komisijo in države članice, naj te 
predloge skupaj z drugimi pobudami EU 
predstavijo na mednarodnih forumih;

2. poudarja, da se s podnebjem kot 
novo utemeljitvijo migracij ustvarja nova 
možnost nenadzorovanih migracij v 
Evropo; meni, da podnebja ne bi smeli 
izkoriščati kot izgovora za nadaljnje 
ogrožanje že tako izredno permisivne 
migracijske politike v EU; ugotavlja, da je 
čas, da EU prizna, da vsake težave ne 
svetu ni treba in ni mogoče rešiti z 
migracijami v eno od držav članic EU;

Or. nl
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Predlog spremembe 54
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. obžaluje, da ljudje, ki se preselijo 
zaradi vzrokov, povezanih z dolgoročnimi 
podnebnimi spremembami, nimajo 
učinkovitega dostopa do zaščite v EU, pa 
čeprav so podnebne migracije realnost, ki 
bo čedalje bolj pereča, poziva države 
članice in Komisijo, naj vzpostavijo 
postopke za zaščito, ki bodo vključevali 
spodbujanje humanitarnih vizumov, 
začasne zaščite, dovoljenja za prebivanje 
ter regionalnih in dvostranskih 
sporazumov o prostem gibanju; predlaga, 
naj se ljudem, ki prihajajo iz države ali 
njenega dela, kjer bivanje zaradi 
podnebnih sprememb ne bo več mogoče, 
izda podnebni potni list, s čimer bi 
zmanjšali njihovo ranljivost in jih zaščitili 
pred apatridstvom; predlaga, naj se vse 
spremembe okolja zaradi podnebnih 
sprememb izrecno uvrstijo med merila za 
upravičenost do humanitarne zaščite; 
poziva Komisijo in države članice, naj te 
predloge skupaj z drugimi pobudami EU 
predstavijo na mednarodnih forumih;

2. opozarja, da v skladu z 
mednarodnim pravom izseljevanje iz 
ekonomskih razlogov samo po sebi ne 
vključuje pravice do humanitarne zaščite 
ali azila v tretji državi; poudarja, da je 
izrazita nejasnost pojma podnebnih 
migracij eden od virov zlorab 
humanitarne zaščite, ki jo ponujajo 
napredne države; opozarja države članice 
in Komisijo, da je raven nejasnosti meril 
za upravičenost do humanitarne zaščite 
sorazmerna z ravnjo spodbude za 
nedovoljeno trgovino, povezano s 
priseljevanjem, zlasti trgovino z ljudmi;

Or. it

Predlog spremembe 55
Morten Petersen, Olivier Chastel

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. obžaluje, da ljudje, ki se preselijo 
zaradi vzrokov, povezanih z dolgoročnimi 
podnebnimi spremembami, nimajo 
učinkovitega dostopa do zaščite v EU, pa 

2. obžaluje, da ljudje, ki se preselijo 
zaradi vzrokov, povezanih z dolgoročnimi 
podnebnimi spremembami, nimajo 
učinkovitega dostopa do zaščite v EU, pa 
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čeprav so podnebne migracije realnost, ki 
bo čedalje bolj pereča, poziva države 
članice in Komisijo, naj vzpostavijo 
postopke za zaščito, ki bodo vključevali 
spodbujanje humanitarnih vizumov, 
začasne zaščite, dovoljenja za prebivanje 
ter regionalnih in dvostranskih 
sporazumov o prostem gibanju; predlaga, 
naj se ljudem, ki prihajajo iz države ali 
njenega dela, kjer bivanje zaradi 
podnebnih sprememb ne bo več mogoče, 
izda podnebni potni list, s čimer bi 
zmanjšali njihovo ranljivost in jih zaščitili 
pred apatridstvom; predlaga, naj se vse 
spremembe okolja zaradi podnebnih 
sprememb izrecno uvrstijo med merila za 
upravičenost do humanitarne zaščite; 
poziva Komisijo in države članice, naj te 
predloge skupaj z drugimi pobudami EU 
predstavijo na mednarodnih forumih;

čeprav so podnebne migracije realnost, ki 
bo čedalje bolj pereča; poziva države 
članice in Komisijo, naj vzpostavijo 
postopke za zaščito, ki bodo vključevali 
začasno zaščito, dovoljenje za prebivanje 
ter regionalne in dvostranske sporazume o 
prostem gibanju; poziva Komisijo in 
države članice, naj te predloge skupaj z 
drugimi pobudami EU predstavijo na 
mednarodnih forumih;

Or. en

Predlog spremembe 56
Maria Walsh

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. obžaluje, da ljudje, ki se preselijo 
zaradi vzrokov, povezanih z dolgoročnimi 
podnebnimi spremembami, nimajo 
učinkovitega dostopa do zaščite v EU, pa 
čeprav so podnebne migracije realnost, ki 
bo čedalje bolj pereča, poziva države 
članice in Komisijo, naj vzpostavijo 
postopke za zaščito, ki bodo vključevali 
spodbujanje humanitarnih vizumov, 
začasne zaščite, dovoljenja za prebivanje 
ter regionalnih in dvostranskih sporazumov 
o prostem gibanju; predlaga, naj se ljudem, 
ki prihajajo iz države ali njenega dela, kjer 
bivanje zaradi podnebnih sprememb ne bo 
več mogoče, izda podnebni potni list, s 
čimer bi zmanjšali njihovo ranljivost in jih 

2. obžaluje, da ljudje, ki se preselijo 
zaradi vzrokov, povezanih z dolgoročnimi 
podnebnimi spremembami, nimajo 
učinkovitega dostopa do zaščite v EU, pa 
čeprav so podnebne migracije realnost, ki 
bo čedalje bolj pereča; poziva države 
članice in Komisijo, naj uporabljajo redne 
migracijske postopke za zagotavljanje 
ustrezne zaščite za okoljske migrante in 
spodbujajo migracijske strategije za 
spoprijemanje z izzivi podnebnih 
sprememb in okoljskih nesreč v zvezi z 
mednarodnimi migracijskimi gibanji, s 
katerimi se bo lahko zagotovil status za 
ljudi, ki se gibajo zaradi teh razlogov, kot 
je spodbujanje humanitarnih vizumov, 
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zaščitili pred apatridstvom; predlaga, naj se 
vse spremembe okolja zaradi podnebnih 
sprememb izrecno uvrstijo med merila za 
upravičenost do humanitarne zaščite; 
poziva Komisijo in države članice, naj te 
predloge skupaj z drugimi pobudami EU 
predstavijo na mednarodnih forumih;

začasne zaščite, dovoljenja za prebivanje 
ter regionalnih in dvostranskih sporazumov 
o prostem gibanju; predlaga, naj se ljudem, 
ki prihajajo iz države ali njenega dela, kjer 
bivanje zaradi podnebnih sprememb ne bo 
več mogoče, izda podnebni potni list, s 
čimer bi zmanjšali njihovo ranljivost in jih 
zaščitili pred apatridstvom; predlaga, naj se 
vse spremembe okolja zaradi podnebnih 
sprememb izrecno uvrstijo med merila za 
upravičenost do humanitarne zaščite; 
poziva Komisijo in države članice, naj te 
predloge skupaj z drugimi pobudami EU 
predstavijo na mednarodnih forumih;

Or. en

Predlog spremembe 57
Saskia Bricmont

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. obžaluje, da ljudje, ki se preselijo 
zaradi vzrokov, povezanih z dolgoročnimi 
podnebnimi spremembami, nimajo 
učinkovitega dostopa do zaščite v EU, pa 
čeprav so podnebne migracije realnost, ki 
bo čedalje bolj pereča, poziva države 
članice in Komisijo, naj vzpostavijo 
postopke za zaščito, ki bodo vključevali 
spodbujanje humanitarnih vizumov, 
začasne zaščite, dovoljenja za prebivanje 
ter regionalnih in dvostranskih sporazumov 
o prostem gibanju; predlaga, naj se ljudem, 
ki prihajajo iz države ali njenega dela, kjer 
bivanje zaradi podnebnih sprememb ne bo 
več mogoče, izda podnebni potni list, s 
čimer bi zmanjšali njihovo ranljivost in jih 
zaščitili pred apatridstvom; predlaga, naj se 
vse spremembe okolja zaradi podnebnih 
sprememb izrecno uvrstijo med merila za 
upravičenost do humanitarne zaščite; 
poziva Komisijo in države članice, naj te 
predloge skupaj z drugimi pobudami EU 

2. obžaluje, da ljudje, ki se preselijo 
zaradi vzrokov, povezanih z dolgoročnimi 
podnebnimi spremembami, nimajo 
učinkovitega dostopa do zaščite v EU, pa 
čeprav so podnebne migracije realnost, ki 
bo čedalje bolj pereča, in čeprav v 
nacionalnih zakonodajah omejenega 
števila držav članic obstaja nekaj izjem v 
zvezi z okoljskimi nesrečami; znova 
poudarja, da so ženske, otroci in 
najrevnejše skupnosti še bolj ranljivi; 
poziva države članice in Komisijo, naj 
vzpostavijo postopke za zaščito, ki bodo 
vključevali spodbujanje humanitarnih 
vizumov, začasne zaščite, dovoljenja za 
prebivanje ter regionalnih in dvostranskih 
sporazumov o prostem gibanju; predlaga, 
naj se ljudem, ki prihajajo iz države ali 
njenega dela, kjer bivanje zaradi podnebnih 
sprememb ne bo več mogoče, izda 
podnebni potni list, s čimer bi zmanjšali 
njihovo ranljivost in jih zaščitili pred 
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predstavijo na mednarodnih forumih; apatridstvom; predlaga, naj se vse 
spremembe okolja zaradi podnebnih 
sprememb izrecno uvrstijo med merila za 
upravičenost do humanitarne zaščite; 
poziva Komisijo in države članice, naj te 
predloge skupaj z drugimi pobudami EU 
predstavijo na mednarodnih forumih;

Or. en

Predlog spremembe 58
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. obžaluje, da ljudje, ki se preselijo 
zaradi vzrokov, povezanih z dolgoročnimi 
podnebnimi spremembami, nimajo 
učinkovitega dostopa do zaščite v EU, pa 
čeprav so podnebne migracije realnost, ki 
bo čedalje bolj pereča, poziva države 
članice in Komisijo, naj vzpostavijo 
postopke za zaščito, ki bodo vključevali 
spodbujanje humanitarnih vizumov, 
začasne zaščite, dovoljenja za prebivanje 
ter regionalnih in dvostranskih sporazumov 
o prostem gibanju; predlaga, naj se ljudem, 
ki prihajajo iz države ali njenega dela, kjer 
bivanje zaradi podnebnih sprememb ne bo 
več mogoče, izda podnebni potni list, s 
čimer bi zmanjšali njihovo ranljivost in jih 
zaščitili pred apatridstvom; predlaga, naj se 
vse spremembe okolja zaradi podnebnih 
sprememb izrecno uvrstijo med merila za 
upravičenost do humanitarne zaščite; 
poziva Komisijo in države članice, naj te 
predloge skupaj z drugimi pobudami EU 
predstavijo na mednarodnih forumih;

2. obžaluje, da ljudje, ki se preselijo 
zaradi vzrokov, povezanih s podnebnimi 
spremembami, nimajo učinkovitega 
dostopa do zaščite v EU, pa čeprav so 
podnebne migracije realnost, ki bo čedalje 
bolj pereča; poziva države članice in 
Komisijo, naj vzpostavijo postopke za 
zaščito, ki bodo vključevali spodbujanje 
humanitarnih vizumov, začasne zaščite, 
dovoljenja za prebivanje ter regionalnih in 
dvostranskih sporazumov o prostem 
gibanju; predlaga, naj se ljudem, ki 
prihajajo iz države ali njenega dela, kjer 
bivanje zaradi podnebnih sprememb, 
njihovih posledic ali drugih okoljskih 
sprememb ne bo več mogoče, izda 
podnebni potni list, s čimer bi zmanjšali 
njihovo ranljivost in jih zaščitili pred 
apatridstvom; predlaga, naj se vse 
spremembe okolja zaradi podnebnih 
sprememb, naravnih nesreč ali nesreč, ki 
jih povzroča človek, izrecno uvrstijo med 
merila za upravičenost do humanitarne 
zaščite; poziva Komisijo in države članice, 
naj te predloge skupaj z drugimi pobudami 
EU predstavijo na mednarodnih forumih;

Or. en
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Predlog spremembe 59
Fabienne Keller

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. obžaluje, da ljudje, ki se preselijo 
zaradi vzrokov, povezanih z dolgoročnimi 
podnebnimi spremembami, nimajo 
učinkovitega dostopa do zaščite v EU, pa 
čeprav so podnebne migracije realnost, ki 
bo čedalje bolj pereča, poziva države 
članice in Komisijo, naj vzpostavijo 
postopke za zaščito, ki bodo vključevali 
spodbujanje humanitarnih vizumov, 
začasne zaščite, dovoljenja za prebivanje 
ter regionalnih in dvostranskih 
sporazumov o prostem gibanju; predlaga, 
naj se ljudem, ki prihajajo iz države ali 
njenega dela, kjer bivanje zaradi 
podnebnih sprememb ne bo več mogoče, 
izda podnebni potni list, s čimer bi 
zmanjšali njihovo ranljivost in jih zaščitili 
pred apatridstvom; predlaga, naj se vse 
spremembe okolja zaradi podnebnih 
sprememb izrecno uvrstijo med merila za 
upravičenost do humanitarne zaščite; 
poziva Komisijo in države članice, naj te 
predloge skupaj z drugimi pobudami EU 
predstavijo na mednarodnih forumih;

2. poudarja, da je narava 
razseljevanja zaradi posledic podnebnih 
sprememb raznolika, lahko je na primer 
prisilno ali na lastno pobudo, začasno ali 
dokončno, razlikuje se glede na obseg in 
trajanje vpliva na okolje, pa tudi glede na 
to, ali poteka znotraj države ali privede do 
migracije v drugo državo; poziva 
Komisijo, naj preuči vpliv podnebnih 
sprememb na ranljivo prebivalstvo in na 
migracije, zlasti z vidika učinkov na 
temeljne pravice teh oseb; poziva države 
članice in Komisijo, naj v tesnem 
sodelovanju z Evropskim parlamentom 
preučijo rešitve za zaščito ljudi, ki 
prihajajo iz države, kjer bivanje zaradi 
podnebnih sprememb ne bo več mogoče, s 
čimer bi zmanjšali njihovo ranljivost in jih 
zaščitili pred apatridstvom; poziva 
Komisijo in države članice, naj te predloge 
skupaj z drugimi pobudami EU predstavijo 
na mednarodnih forumih;

Or. fr

Predlog spremembe 60
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. obžaluje, da ljudje, ki se preselijo 
zaradi vzrokov, povezanih z dolgoročnimi 

2. obžaluje, da ljudje, ki se preselijo 
zaradi vzrokov, povezanih z dolgoročnimi 
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podnebnimi spremembami, nimajo 
učinkovitega dostopa do zaščite v EU, pa 
čeprav so podnebne migracije realnost, ki 
bo čedalje bolj pereča, poziva države 
članice in Komisijo, naj vzpostavijo 
postopke za zaščito, ki bodo vključevali 
spodbujanje humanitarnih vizumov, 
začasne zaščite, dovoljenja za prebivanje 
ter regionalnih in dvostranskih sporazumov 
o prostem gibanju; predlaga, naj se ljudem, 
ki prihajajo iz države ali njenega dela, kjer 
bivanje zaradi podnebnih sprememb ne bo 
več mogoče, izda podnebni potni list, s 
čimer bi zmanjšali njihovo ranljivost in jih 
zaščitili pred apatridstvom; predlaga, naj se 
vse spremembe okolja zaradi podnebnih 
sprememb izrecno uvrstijo med merila za 
upravičenost do humanitarne zaščite; 
poziva Komisijo in države članice, naj te 
predloge skupaj z drugimi pobudami EU 
predstavijo na mednarodnih forumih;

podnebnimi spremembami, nimajo 
učinkovitega dostopa do zaščite v EU, pa 
čeprav so podnebne migracije realnost, ki 
bo čedalje bolj pereča; poziva države 
članice in Komisijo, naj vzpostavijo 
postopke za zaščito, ki bodo vključevali 
spodbujanje humanitarnih vizumov, 
začasne zaščite, dovoljenja za prebivanje 
ter regionalnih in dvostranskih sporazumov 
o prostem gibanju; predlaga, naj se ljudem, 
ki prihajajo iz države ali njenega dela, kjer 
bivanje zaradi podnebnih sprememb ne bo 
več mogoče, izda podnebni potni list, s 
čimer bi zmanjšali njihovo ranljivost in jih 
zaščitili pred apatridstvom; predlaga, naj 
bodo migranti, ki bežijo pred neznosnimi 
življenjskimi pogoji zaradi podnebnih 
sprememb, vključeni med merila za 
upravičenost do humanitarne zaščite; 
poziva Komisijo in države članice, naj te 
predloge skupaj z drugimi pobudami EU 
predstavijo na mednarodnih forumih;

Or. en

Predlog spremembe 61
Clare Daly, Mick Wallace

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. obžaluje, da ljudje, ki se preselijo 
zaradi vzrokov, povezanih z dolgoročnimi 
podnebnimi spremembami, nimajo 
učinkovitega dostopa do zaščite v EU, pa 
čeprav so podnebne migracije realnost, ki 
bo čedalje bolj pereča, poziva države 
članice in Komisijo, naj vzpostavijo 
postopke za zaščito, ki bodo vključevali 
spodbujanje humanitarnih vizumov, 
začasne zaščite, dovoljenja za prebivanje 
ter regionalnih in dvostranskih sporazumov 
o prostem gibanju; predlaga, naj se ljudem, 
ki prihajajo iz države ali njenega dela, kjer 
bivanje zaradi podnebnih sprememb ne bo 

2. obžaluje, da ljudje, ki se preselijo 
zaradi vzrokov, povezanih s podnebnimi 
spremembami, nimajo učinkovitega 
dostopa do zaščite v EU, pa čeprav so 
podnebne migracije realnost, ki bo čedalje 
bolj pereča; poziva države članice in 
Komisijo, naj vzpostavijo postopke za 
zaščito, ki bodo vključevali spodbujanje 
humanitarnih vizumov, začasne zaščite, 
dovoljenja za prebivanje ter regionalnih in 
dvostranskih sporazumov o prostem 
gibanju; predlaga, naj se ljudem, ki 
prihajajo iz države ali njenega dela, kjer 
bivanje zaradi podnebnih sprememb ne bo 
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več mogoče, izda podnebni potni list, s 
čimer bi zmanjšali njihovo ranljivost in jih 
zaščitili pred apatridstvom; predlaga, naj se 
vse spremembe okolja zaradi podnebnih 
sprememb izrecno uvrstijo med merila za 
upravičenost do humanitarne zaščite; 
poziva Komisijo in države članice, naj te 
predloge skupaj z drugimi pobudami EU 
predstavijo na mednarodnih forumih;

več mogoče, izda podnebni potni list, s 
čimer bi zmanjšali njihovo ranljivost in jih 
zaščitili pred apatridstvom; predlaga, naj se 
vse spremembe okolja zaradi podnebnih 
sprememb izrecno uvrstijo med merila za 
upravičenost do humanitarne zaščite; 
poziva Komisijo in države članice, naj te 
predloge skupaj z drugimi pobudami EU 
predstavijo na mednarodnih forumih;

Or. en

Predlog spremembe 62
Jadwiga Wiśniewska

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da je razseljevanje, 
povezano z naravnimi nesrečami, 
predvsem notranje ali regionalno, kar 
pomeni, da prizadeto prebivalstvo 
večinoma ostane znotraj meja svoje 
matične države ali sosednjih držav; 
poudarja, da bi se bilo treba na podnebne 
spremembe in naravne nesreče odzivati s 
sistemskim pristopom s spodbujanjem 
okoljsko trajnega razvoja, temeljne vzroke 
migracij in razseljevanja pa bi bilo treba 
obravnavati dolgoročno z razvojnim 
sodelovanjem;

Or. pl

Predlog spremembe 63
Jorge Buxadé Villalba

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da se je zaradi številnih 
omejitev in birokratskih ovir, povezanih s 
podnebnimi politikami, velik del evropske 
industrije preselil v azijsko-pacifiško 
regijo, kar je povzročilo hude krize 
zaposlovanja na evropski celini in večjo 
izpostavljenost podnebnim učinkom v 
azijsko-pacifiški regiji, in sicer med 
drugim zaradi povečanja mestnega 
prebivalstva, saj so delo na podeželju in v 
kmetijstvu nadomestila prekarna delovna 
mesta v mestnih tovarnah;

Or. es

Predlog spremembe 64
Tudor Ciuhodaru

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da bi morala EU spodbujati 
in podpirati ukrepe za prilagajanje in 
blaženje v državah v razvoju, saj so te 
države najbolj izpostavljene posledicam 
podnebnih sprememb in nujno 
potrebujejo pomoč; prilagajanje bi moralo 
biti razširitev trajnostnega razvoja in se 
kot tako osredotočati na: gospodarsko rast 
in diverzifikacijo, boljše zdravje in 
izobraževanje ter učinkovitejše 
mehanizme za pripravo na nesreče;

Or. ro

Predlog spremembe 65
Jorge Buxadé Villalba

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. obžaluje, da nekatere nacionalne 
ali mednarodne politične skupine in 
institucije naravne nesreče in gibanje 
prebivalstva, ki jih te povzročajo v manj 
gospodarsko in socialno razvitih državah, 
izkoriščajo za ustvarjanje neobstoječih 
pravnih kategorij, kot je „podnebni 
begunec“, ki bodo škodljiv dejavnik 
privlačevanja za tisoče ljudi; povzročile 
bodo resno škodo ravno tistim osebam, ki 
so dejansko upravičene do mednarodne 
zaščite, pridobljene s statusom begunca 
zaradi verskega, ideološkega ali 
političnega preganjanja;

Or. es

Predlog spremembe 66
Jorge Buxadé Villalba

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva, naj se učinkovito izvaja 
globalni dogovor o beguncih, da bi 
osebam, ki so razseljene zaradi posledic 
podnebnih sprememb ali naravnih nesreč, 
z dopolnilnimi potmi in ustreznim 
financiranjem zagotovili učinkovitejšo 
zaščito;

črtano

Or. es

Predlog spremembe 67
Tom Vandendriessche

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva, naj se učinkovito izvaja 
globalni dogovor o beguncih, da bi 
osebam, ki so razseljene zaradi posledic 
podnebnih sprememb ali naravnih nesreč, 
z dopolnilnimi potmi in ustreznim 
financiranjem zagotovili učinkovitejšo 
zaščito;

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 68
Jadwiga Wiśniewska

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva, naj se učinkovito izvaja 
globalni dogovor o beguncih, da bi 
osebam, ki so razseljene zaradi posledic 
podnebnih sprememb ali naravnih nesreč, 
z dopolnilnimi potmi in ustreznim 
financiranjem zagotovili učinkovitejšo 
zaščito;

črtano

Or. pl

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva, naj se učinkovito izvaja 
globalni dogovor o beguncih, da bi 
osebam, ki so razseljene zaradi posledic 
podnebnih sprememb ali naravnih nesreč, 
z dopolnilnimi potmi in ustreznim 
financiranjem zagotovili učinkovitejšo 

črtano
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zaščito;

Or. en

Predlog spremembe 70
Fabienne Keller

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva, naj se učinkovito izvaja 
globalni dogovor o beguncih, da bi 
osebam, ki so razseljene zaradi posledic 
podnebnih sprememb ali naravnih nesreč, z 
dopolnilnimi potmi in ustreznim 
financiranjem zagotovili učinkovitejšo 
zaščito;

3. opozarja, da je Generalna 
skupščina OZN 17. decembra 2018 
sprejela globalni dogovor o beguncih; 
poziva države članice in Komisijo, naj 
spodbujajo izvajanje tega dogovora na 
evropski in svetovni ravni, da bi osebam, 
ki so razseljene zaradi posledic podnebnih 
sprememb ali naravnih nesreč, z 
dopolnilnimi potmi in ustreznim 
financiranjem zagotovili učinkovitejšo 
zaščito;

Or. fr

Predlog spremembe 71
Maria Grapini

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva, naj se učinkovito izvaja 
globalni dogovor o beguncih, da bi 
osebam, ki so razseljene zaradi posledic 
podnebnih sprememb ali naravnih nesreč, z 
dopolnilnimi potmi in ustreznim 
financiranjem zagotovili učinkovitejšo 
zaščito;

3. poziva, naj se učinkovito izvaja 
globalni dogovor o beguncih, da bi 
osebam, ki so razseljene zaradi posledic 
podnebnih sprememb ali naravnih nesreč, z 
dopolnilnimi potmi in ustreznim 
financiranjem zagotovili učinkovitejšo 
zaščito, saj osebe, ki migrirajo zaradi 
okoljskih razlogov, niso upravičene niti do 
statusa begunca niti do mednarodne 
zaščite;
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Or. ro

Predlog spremembe 72
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva, naj se učinkovito izvaja 
globalni dogovor o beguncih, da bi 
osebam, ki so razseljene zaradi posledic 
podnebnih sprememb ali naravnih nesreč, z 
dopolnilnimi potmi in ustreznim 
financiranjem zagotovili učinkovitejšo 
zaščito;

3. poziva, naj se učinkovito izvaja 
globalni dogovor o beguncih, da bi 
osebam, ki so razseljene zaradi posledic 
podnebnih sprememb, naravnih nesreč ali 
nesreč, ki jih povzroči človek, z 
dopolnilnimi potmi in ustreznim 
financiranjem zagotovili učinkovitejšo 
zaščito;

Or. en

Predlog spremembe 73
Jadwiga Wiśniewska

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je nujna podpora 
ukrepom za zmanjšanje učinkov 
podnebnih sprememb na kraju, od koder 
prihajajo prizadeti ljudje, da bi preprečili, 
da bi bile migracije njihova glavna 
strategija prilagajanja;

Or. pl

Predlog spremembe 74
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva k učinkovitim dolgoročnim 
strategijam in politikam za zagotavljanje 
pomoči in zaščite za migrante, razseljene 
zaradi podnebnih sprememb, in 
ustreznemu dodeljevanju sredstev za 
blaženje podnebnih migracij;

Or. en

Predlog spremembe 75
Jorge Buxadé Villalba

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da globalni dogovor o 
varnih, urejenih in zakonitih migracijah 
opredeljuje podnebne spremembe kot 
gonilno silo migracij, in poziva države, 
naj omogočijo poti in se pripravijo na 
ljudi, ki se preseljujejo zaradi naravnih 
nesreč in podnebnih sprememb;

črtano

Or. es

Predlog spremembe 76
Tom Vandendriessche

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da globalni dogovor o 
varnih, urejenih in zakonitih migracijah 
opredeljuje podnebne spremembe kot 
gonilno silo migracij, in poziva države, 
naj omogočijo poti in se pripravijo na 
ljudi, ki se preseljujejo zaradi naravnih 
nesreč in podnebnih sprememb;

črtano
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Or. nl

Predlog spremembe 77
Jadwiga Wiśniewska

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da globalni dogovor o 
varnih, urejenih in zakonitih migracijah 
opredeljuje podnebne spremembe kot 
gonilno silo migracij, in poziva države, 
naj omogočijo poti in se pripravijo na 
ljudi, ki se preseljujejo zaradi naravnih 
nesreč in podnebnih sprememb;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 78
Saskia Bricmont

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da globalni dogovor o 
varnih, urejenih in zakonitih migracijah 
opredeljuje podnebne spremembe kot 
gonilno silo migracij, in poziva države, naj 
omogočijo poti in se pripravijo na ljudi, ki 
se preseljujejo zaradi naravnih nesreč in 
podnebnih sprememb;

4. poudarja, da globalni dogovor o 
varnih, urejenih in zakonitih migracijah 
opredeljuje podnebne spremembe kot 
gonilno silo migracij, in poziva države, naj 
omogočijo poti in se pripravijo na ljudi, ki 
se preseljujejo zaradi naravnih nesreč in 
podnebnih sprememb; poudarja, da je v 
dogovoru tudi ponovno poudarjena 
potreba po obravnavi vzrokov podnebnih 
sprememb in podpori prilagajanju v 
državah v razvoju, da ljudje ne bodo 
prisiljeni zapuščati domov;

Or. en
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Predlog spremembe 79
Maria Grapini

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da globalni dogovor o 
varnih, urejenih in zakonitih migracijah 
opredeljuje podnebne spremembe kot 
gonilno silo migracij, in poziva države, naj 
omogočijo poti in se pripravijo na ljudi, ki 
se preseljujejo zaradi naravnih nesreč in 
podnebnih sprememb;

4. poudarja, da globalni dogovor o 
varnih, urejenih in zakonitih migracijah 
opredeljuje podnebne spremembe kot 
gonilno silo migracij, in poziva države, naj 
omogočijo poti in se pripravijo na ljudi, ki 
se preseljujejo zaradi naravnih nesreč in 
podnebnih sprememb, ter zagotovijo 
vzajemno izmenjavo informacij med 
državami v zvezi s temi osebami;

Or. ro

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da globalni dogovor o 
varnih, urejenih in zakonitih migracijah 
opredeljuje podnebne spremembe kot 
gonilno silo migracij, in poziva države, naj 
omogočijo poti in se pripravijo na ljudi, ki 
se preseljujejo zaradi naravnih nesreč in 
podnebnih sprememb;

4. ugotavlja, da je v globalnem 
dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih 
migracijah navedeno, da bi bile lahko 
podnebne spremembe ena od gonilnih sil 
migracij;

Or. en

Predlog spremembe 81
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da globalni dogovor o 
varnih, urejenih in zakonitih migracijah 
opredeljuje podnebne spremembe kot 
gonilno silo migracij, in poziva države, naj 
omogočijo poti in se pripravijo na ljudi, ki 
se preseljujejo zaradi naravnih nesreč in 
podnebnih sprememb;

4. poudarja, da globalni dogovor o 
varnih, urejenih in zakonitih migracijah 
opredeljuje podnebne spremembe kot eno 
od gonilnih sil migracij, in poziva države, 
naj omogočijo poti in se pripravijo na ljudi, 
ki se preseljujejo zaradi naravnih nesreč in 
podnebnih sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 82
Maria Walsh

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opozarja države članice, da bo 
lahko več ranljivih ljudi prečkalo meje za 
pridobitev zaščite na mednarodni ravni, 
ko se bodo izredne svetovne podnebne 
razmere poslabšale, čeprav so zaenkrat 
podnebne migracije predvsem notranje; 
zato poziva države EU, naj si prizadevajo 
za vzpostavitev in izvajanje učinkovitega 
upravljanja in politike migracij, ki bosta 
prednostno vključevala obravnavo 
podnebnih migrantov;

Or. en

Predlog spremembe 83
Jorge Buxadé Villalba

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj izboljša in 
bolje usklajuje manj omejevalne pravne 

črtano
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poti za delavce iz tretjih držav in njihove 
družine, kamor bi sodile tudi sheme 
mobilnosti in prednostni dostop za 
delavce, ki prihajajo iz države ali dela, 
kjer je občutiti posledice podnebnih 
sprememb;

Or. es

Predlog spremembe 84
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj izboljša in 
bolje usklajuje manj omejevalne pravne 
poti za delavce iz tretjih držav in njihove 
družine, kamor bi sodile tudi sheme 
mobilnosti in prednostni dostop za 
delavce, ki prihajajo iz države ali dela, 
kjer je občutiti posledice podnebnih 
sprememb;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 85
Maria Grapini

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj izboljša in 
bolje usklajuje manj omejevalne pravne 
poti za delavce iz tretjih držav in njihove 
družine, kamor bi sodile tudi sheme 
mobilnosti in prednostni dostop za delavce, 
ki prihajajo iz države ali dela, kjer je 
občutiti posledice podnebnih sprememb;

5. poziva Komisijo, naj izboljša in 
bolje usklajuje manj omejevalne pravne 
poti za delavce iz tretjih držav in njihove 
družine, kamor bi sodile tudi sheme 
mobilnosti in prednostni dostop za delavce, 
ki prihajajo iz države ali dela, kjer je 
občutiti posledice podnebnih sprememb, 
saj lahko te povzročijo lakoto in ogrozijo 
oskrbo s hrano ali zaradi njih številni 
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ljudje izgubijo sredstva za preživetje, kar 
lahko sproži migracije več milijonov ljudi;

Or. ro

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj izboljša in 
bolje usklajuje manj omejevalne pravne 
poti za delavce iz tretjih držav in njihove 
družine, kamor bi sodile tudi sheme 
mobilnosti in prednostni dostop za 
delavce, ki prihajajo iz države ali dela, 
kjer je občutiti posledice podnebnih 
sprememb;

5. poziva države članice, naj 
usklajujejo omejevalne pravne poti za 
delavce iz tretjih držav in njihove družine;

Or. en

Predlog spremembe 87
Jadwiga Wiśniewska

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj izboljša in 
bolje usklajuje manj omejevalne pravne 
poti za delavce iz tretjih držav in njihove 
družine, kamor bi sodile tudi sheme 
mobilnosti in prednostni dostop za 
delavce, ki prihajajo iz države ali dela, 
kjer je občutiti posledice podnebnih 
sprememb;

5. poziva Komisijo, naj izboljša in 
bolje usklajuje pravne poti za delavce iz 
tretjih držav in njihove družine;

Or. pl
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Predlog spremembe 88
Saskia Bricmont

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj izboljša in 
bolje usklajuje manj omejevalne pravne 
poti za delavce iz tretjih držav in njihove 
družine, kamor bi sodile tudi sheme 
mobilnosti in prednostni dostop za delavce, 
ki prihajajo iz države ali dela, kjer je 
občutiti posledice podnebnih sprememb;

5. poziva Komisijo, naj s splošno 
reformo pravnega reda EU na področju 
zakonitih migracij izboljša in bolje 
usklajuje manj omejevalne pravne poti za 
delavce iz tretjih držav in njihove družine, 
kamor bi sodile tudi sheme mobilnosti in 
prednostni dostop za delavce, ki prihajajo 
iz države ali dela, kjer je občutiti posledice 
podnebnih sprememb, kot so že 
vzpostavljeni v nekaterih državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 89
Tom Vandendriessche

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj izboljša in 
bolje usklajuje manj omejevalne pravne 
poti za delavce iz tretjih držav in njihove 
družine, kamor bi sodile tudi sheme 
mobilnosti in prednostni dostop za 
delavce, ki prihajajo iz države ali dela, 
kjer je občutiti posledice podnebnih 
sprememb;

5. ponovno poudarja, da podnebje 
razen v morebitnih razpravah o 
zaželenosti in oblikah delovnih migracij 
ne bi smelo biti merilo za znižanje praga, 
ki sproža ta pojav;

Or. nl

Predlog spremembe 90
Pernando Barrena Arza, Clare Daly



AM\1213169SL.docx 47/66 PE657.277v02-00

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj izboljša in 
bolje usklajuje manj omejevalne pravne 
poti za delavce iz tretjih držav in njihove 
družine, kamor bi sodile tudi sheme 
mobilnosti in prednostni dostop za 
delavce, ki prihajajo iz države ali dela, kjer 
je občutiti posledice podnebnih sprememb;

5. poziva Komisijo, naj izboljša in 
bolje usklajuje manj omejevalne pravne 
poti za delavce iz tretjih držav in njihove 
družine, kamor bi sodile tudi sheme 
mobilnosti in dostop za delavce, ki 
prihajajo iz države ali dela, kjer je občutiti 
posledice podnebnih sprememb ali 
okoljskih sprememb, ki jih povzroči 
človek;

Or. en

Predlog spremembe 91
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj izboljša in 
bolje usklajuje manj omejevalne pravne 
poti za delavce iz tretjih držav in njihove 
družine, kamor bi sodile tudi sheme 
mobilnosti in prednostni dostop za 
delavce, ki prihajajo iz države ali dela, kjer 
je občutiti posledice podnebnih sprememb;

5. poziva Komisijo, naj izboljša in 
bolje usklajuje pravne poti za delavce iz 
tretjih držav in njihove družine, kamor bi 
sodile tudi sheme mobilnosti in dostop za 
delavce, ki prihajajo iz države ali dela, kjer 
je občutiti posledice podnebnih sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 92
Clare Daly, Mick Wallace

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj izboljša in 
bolje usklajuje manj omejevalne pravne 

5. poziva Komisijo, naj izboljša in 
bolje usklajuje manj omejevalne pravne 
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poti za delavce iz tretjih držav in njihove 
družine, kamor bi sodile tudi sheme 
mobilnosti in prednostni dostop za 
delavce, ki prihajajo iz države ali dela, kjer 
je občutiti posledice podnebnih sprememb;

poti za delavce iz tretjih držav in njihove 
družine, kamor bi sodile tudi sheme 
mobilnosti in dostop za delavce, ki 
prihajajo iz države ali dela, kjer je občutiti 
posledice podnebnih sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 93
Fabienne Keller

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj izboljša in 
bolje usklajuje manj omejevalne pravne 
poti za delavce iz tretjih držav in njihove 
družine, kamor bi sodile tudi sheme 
mobilnosti in prednostni dostop za 
delavce, ki prihajajo iz države ali dela, kjer 
je občutiti posledice podnebnih sprememb;

5. poziva Komisijo, naj izboljša in 
bolje usklajuje pravne poti za delavce iz 
tretjih držav in njihove družine, na primer 
s shemami mobilnosti in prednostnim 
dostopom za delavce, ki prihajajo iz države 
ali dela, kjer je občutiti posledice 
podnebnih sprememb;

Or. fr

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj vlaga v 
programe, ki spodbujajo uresničevanje 
ciljev trajnostnega razvoja, da bi odpravili 
škodljive gonilne sile in strukturne 
dejavnike, ki ljudi prisilijo, da zapustijo 
državo izvora, tudi z blaženjem podnebnih 
sprememb in prilagajanjem nanje;

Or. en
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Predlog spremembe 95
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva, naj se podnebne 
spremembe obravnavajo s trajnostno 
trgovino, razvojno pomočjo in drugimi 
politikami kot bistvenimi elementi za 
neposredno in posredno preprečevanje 
migracij, ki jih povzročajo podnebne 
spremembe;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poziva Komisijo in države članice, 
naj povečajo razvojno pomoč državam, ki 
so jih prizadele naravne nesreče in 
podnebne spremembe;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. poziva k razvoju skladnih rešitev 
za izzive migracij ljudi kot posledice 
naravnih nesreč ter k večsektorskemu 
pristopu, s katerim bi se obravnavali 
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temeljni vzroki in posledice povezave med 
okoljskimi spremembami ter migracijami 
in razseljevanjem;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. vztraja, da bi bilo treba sredstva 
usmeriti prek mednarodnih organizacij na 
terenu, da bi zagotovili, da bo pomoč 
dosegla ljudi, ki jo potrebujejo;

Or. en

Predlog spremembe 99
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani

Osnutek mnenja
Odstavek 5 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5f. poziva Komisijo, naj razvije 
trgovinske, razvojne in gospodarske 
politike, s katerimi bo prispevala, da bodo 
lahko ljudje trajnostno živeli v svoji državi 
izvora; vztraja, da sta dober dostop do 
izobraževanja in trajnostnega razvoja 
glavni orodji za zmanjšanje revščine ter 
omogočanje bolj človeškega in dostojnega 
življenja in razvoja skupin prebivalcev na 
njihovi lastni zemlji;

Or. en



AM\1213169SL.docx 51/66 PE657.277v02-00

SL

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5g. poziva h konstruktivnemu dialogu 
o migracijah z državami izvora in tranzita, 
usklajenemu z drugimi področji 
sodelovanja, da bi izboljšali upravljanje in 
partnerstva na področju migracij in 
mobilnosti, politike učinkovitega 
vračanja, ponovnega sprejema in 
ponovnega vključevanja ter boja proti 
korupciji in mrežam tihotapcev in 
trgovcev z ljudmi; meni, da mora 
vzajemno sodelovanje temeljiti na deljeni 
odgovornosti in spoštovanju človekovih 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 101
Saskia Bricmont

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da bi z vključitvijo manj 
omejevalnih in bolj usklajenih poti EU za 
delovne migracije dopolnili skupni 
evropski azilni sistem, in sicer z 
zagotovitvijo dodatnih poti za ljudi, ki jih 
prizadenejo podnebne spremembe, zlasti 
kadar ti bežijo pred počasi stopnjujočimi 
se spremembami okolja, pri čemer je 
lahko odločitev za selitev prostovoljna in 
načrtovana, tudi če je omejena;

Or. en
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Predlog spremembe 102
Tudor Ciuhodaru

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da mora EU spodbujati 
sodelovanje na področju raziskav med 
evropskimi državami in državami v 
razvoju, da bi olajšala prenos znanja in 
zagotovila, da bi se države v razvoju bolj 
osredotočale na raziskave o podnebnih 
spremembah;

Or. ro

Predlog spremembe 103
Saskia Bricmont

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da se bodo, če ne bomo 
odpravili sedanjih pravnih vrzeli, 
poglobile prihodnje humanitarne krize, 
ter poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj nujno sprejmejo ukrepe za 
razvoj in zagotovitev varnih in rednih poti 
za ljudi, ki so razseljeni zaradi podnebnih 
sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 104
Jadwiga Wiśniewska

Osnutek mnenja
Odstavek 6



AM\1213169SL.docx 53/66 PE657.277v02-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. spominja na odločbo Odbora OZN 
za človekove pravice, v kateri je navedeno, 
da države ne smejo izgnati posameznikov, 
ki jim zaradi podnebnih sprememb pretijo 
razmere, v katerih se krši pravica do 
življenja; poziva države članice, naj pri 
sprejemanju odločitev o vračanju, 
predvsem pa pri uporabi obveznosti 
nevračanja, upoštevajo tveganje kršitve 
pravice do življenja zaradi podnebnih 
sprememb;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 105
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. spominja na odločbo Odbora OZN 
za človekove pravice, v kateri je navedeno, 
da države ne smejo izgnati posameznikov, 
ki jim zaradi podnebnih sprememb pretijo 
razmere, v katerih se krši pravica do 
življenja; poziva države članice, naj pri 
sprejemanju odločitev o vračanju, 
predvsem pa pri uporabi obveznosti 
nevračanja, upoštevajo tveganje kršitve 
pravice do življenja zaradi podnebnih 
sprememb;

črtano

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. spominja na odločbo Odbora OZN 
za človekove pravice, v kateri je navedeno, 
da države ne smejo izgnati posameznikov, 
ki jim zaradi podnebnih sprememb pretijo 
razmere, v katerih se krši pravica do 
življenja; poziva države članice, naj pri 
sprejemanju odločitev o vračanju, 
predvsem pa pri uporabi obveznosti 
nevračanja, upoštevajo tveganje kršitve 
pravice do življenja zaradi podnebnih 
sprememb;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 107
Morten Petersen, Fabienne Keller

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. spominja na odločbo Odbora OZN 
za človekove pravice, v kateri je navedeno, 
da države ne smejo izgnati posameznikov, 
ki jim zaradi podnebnih sprememb pretijo 
razmere, v katerih se krši pravica do 
življenja; poziva države članice, naj pri 
sprejemanju odločitev o vračanju, 
predvsem pa pri uporabi obveznosti 
nevračanja, upoštevajo tveganje kršitve 
pravice do življenja zaradi podnebnih 
sprememb;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 108
Tom Vandendriessche

Osnutek mnenja
Odstavek 6



AM\1213169SL.docx 55/66 PE657.277v02-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. spominja na odločbo Odbora OZN 
za človekove pravice, v kateri je navedeno, 
da države ne smejo izgnati posameznikov, 
ki jim zaradi podnebnih sprememb pretijo 
razmere, v katerih se krši pravica do 
življenja; poziva države članice, naj pri 
sprejemanju odločitev o vračanju, 
predvsem pa pri uporabi obveznosti 
nevračanja, upoštevajo tveganje kršitve 
pravice do življenja zaradi podnebnih 
sprememb;

6. spominja, da se pravica do življenja 
razlikuje od pravice do selitve v eno od 
držav članic EU;

Or. nl

Predlog spremembe 109
Maria Grapini

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. spominja na odločbo Odbora OZN 
za človekove pravice, v kateri je navedeno, 
da države ne smejo izgnati posameznikov, 
ki jim zaradi podnebnih sprememb pretijo 
razmere, v katerih se krši pravica do 
življenja; poziva države članice, naj pri 
sprejemanju odločitev o vračanju, 
predvsem pa pri uporabi obveznosti 
nevračanja, upoštevajo tveganje kršitve 
pravice do življenja zaradi podnebnih 
sprememb;

6. spominja na odločbo Odbora OZN 
za človekove pravice, v kateri je navedeno, 
da države ne smejo izgnati posameznikov, 
ki jim zaradi podnebnih sprememb pretijo 
razmere, v katerih se krši pravica do 
življenja; poziva države članice, naj pri 
sprejemanju odločitev o vračanju, 
predvsem pa pri uporabi obveznosti 
nevračanja, upoštevajo tveganje kršitve 
pravice do življenja zaradi podnebnih 
sprememb, kar pomeni, da je treba 
zadevne osebe temeljito preveriti; obenem 
poudarja, da je treba zagotavljati zaščito, 
enako obravnavo in spoštovanje pravic 
vseh otrok iz begunskih družin, ki 
prihajajo iz držav, na katere vplivajo 
podnebne spremembe;

Or. ro
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Predlog spremembe 110
Jorge Buxadé Villalba

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. spominja na odločbo Odbora OZN 
za človekove pravice, v kateri je navedeno, 
da države ne smejo izgnati posameznikov, 
ki jim zaradi podnebnih sprememb pretijo 
razmere, v katerih se krši pravica do 
življenja; poziva države članice, naj pri 
sprejemanju odločitev o vračanju, 
predvsem pa pri uporabi obveznosti 
nevračanja, upoštevajo tveganje kršitve 
pravice do življenja zaradi podnebnih 
sprememb;

6. je seznanjen z odločbo Odbora 
OZN za človekove pravice, v kateri je 
navedeno, da države ne smejo izgnati 
posameznikov, ki jim zaradi podnebnih 
sprememb pretijo razmere, v katerih se krši 
pravica do življenja;

Or. es

Predlog spremembe 111
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. spominja na odločbo Odbora OZN 
za človekove pravice, v kateri je navedeno, 
da države ne smejo izgnati posameznikov, 
ki jim zaradi podnebnih sprememb pretijo 
razmere, v katerih se krši pravica do 
življenja; poziva države članice, naj pri 
sprejemanju odločitev o vračanju, 
predvsem pa pri uporabi obveznosti 
nevračanja, upoštevajo tveganje kršitve 
pravice do življenja zaradi podnebnih 
sprememb;

6. spominja na odločbo Odbora OZN 
za človekove pravice, v kateri je navedeno, 
da države ne smejo izgnati posameznikov, 
ki jim zaradi podnebnih sprememb pretijo 
razmere, v katerih se krši pravica do 
življenja; poziva države članice, naj pri 
sprejemanju odločitev o vračanju, 
predvsem pa pri uporabi obveznosti 
nevračanja, upoštevajo tveganje kršitve 
pravice do življenja zaradi podnebnih 
sprememb, naravnih nesreč ali nesreč, ki 
jih povzroči človek;

Or. en
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Predlog spremembe 112
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. spominja na odločbo Odbora OZN 
za človekove pravice, v kateri je navedeno, 
da države ne smejo izgnati posameznikov, 
ki jim zaradi podnebnih sprememb pretijo 
razmere, v katerih se krši pravica do 
življenja; poziva države članice, naj pri 
sprejemanju odločitev o vračanju, 
predvsem pa pri uporabi obveznosti 
nevračanja, upoštevajo tveganje kršitve 
pravice do življenja zaradi podnebnih 
sprememb;

6. spominja na odločbo Odbora OZN za 
človekove pravice, v kateri je navedeno, da 
države ne smejo izgnati posameznikov, ki 
jim zaradi podnebnih sprememb pretijo 
razmere, v katerih se krši pravica do 
življenja, kar pomeni, da se sklicuje na 
obveznost nevračanja, neukrepanje glede 
globalnega segrevanja pa lahko v skladu z 
njo vodi v kršitve človekovih pravic; 
poziva države članice, naj pri sprejemanju 
odločitev o vračanju, predvsem pa pri 
uporabi obveznosti nevračanja, upoštevajo 
tveganje kršitve pravice do življenja zaradi 
podnebnih sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 113
Jorge Buxadé Villalba

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi bilo treba v okviru 
reforme migracijske in azilne politike 
Unije vzpostaviti celovit okvir, ki bi 
migracije in razseljevanje zaradi 
podnebnih sprememb obravnaval kot 
osrednji del tega procesa.

črtano

Or. es

Predlog spremembe 114
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
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Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi bilo treba v okviru 
reforme migracijske in azilne politike 
Unije vzpostaviti celovit okvir, ki bi 
migracije in razseljevanje zaradi 
podnebnih sprememb obravnaval kot 
osrednji del tega procesa.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 115
Jadwiga Wiśniewska

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi bilo treba v okviru 
reforme migracijske in azilne politike 
Unije vzpostaviti celovit okvir, ki bi 
migracije in razseljevanje zaradi 
podnebnih sprememb obravnaval kot 
osrednji del tega procesa.

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 116
Tom Vandendriessche

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi bilo treba v okviru 
reforme migracijske in azilne politike 
Unije vzpostaviti celovit okvir, ki bi 
migracije in razseljevanje zaradi 
podnebnih sprememb obravnaval kot 

7. meni, da bi se morala EU 
osredotočiti predvsem na dobrobit in 
blaginjo državljanov EU.
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osrednji del tega procesa.

Or. nl

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

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi bilo treba v okviru 
reforme migracijske in azilne politike 
Unije vzpostaviti celovit okvir, ki bi 
migracije in razseljevanje zaradi podnebnih 
sprememb obravnaval kot osrednji del 
tega procesa.

7. meni, da v okviru reforme 
migracijske in azilne politike Unije ni 
treba vzpostaviti posebnega regulativnega 
okvira, ki bi obravnaval migracije in 
razseljevanje zaradi podnebnih sprememb.

Or. en

Predlog spremembe 118
Fabienne Keller

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi bilo treba v okviru 
reforme migracijske in azilne politike 
Unije vzpostaviti celovit okvir, ki bi 
migracije in razseljevanje zaradi 
podnebnih sprememb obravnaval kot 
osrednji del tega procesa.

7. meni, da bi bilo treba v okviru 
reforme migracijske in azilne politike 
Unije začeti razpravo o migracijah in 
razseljevanju zaradi podnebnih sprememb 
v Evropski uniji v prihodnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 119
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel
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Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva k razvoju strategij za 
prilagajanje na naravne nesreče, 
negativne učinke podnebnih sprememb in 
degradacijo okolja, kot so dezertifikacija, 
degradacija tal, suša in dvig morske 
gladine, ter za odpornost proti njim, pri 
katerih se bodo upoštevale možne 
posledice za migracije, prilagajanje v 
državi izvora pa bo prepoznano kot 
prednostna naloga;

Or. en

Predlog spremembe 120
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva mednarodno skupnost, naj 
zmanjša tveganje nesreč in spodbuja 
vključevanje zmanjševanja tveganj nesreč 
v nacionalno načrtovanje pripravljenosti 
ter okrepi odpornost in zmogljivosti za 
reševanje težav v regijah, v katerih obstaja 
možnost nesreč, da se bo v primeru nesreč 
zmanjšala potreba po razselitvi zaradi 
okoljskih sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 121
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poziva mednarodno skupnost, naj 
okrepi nacionalna in regionalna 
prizadevanja za preprečevanje in 
obravnavanje temeljnih vzrokov 
razseljevanja ter spodbuja razvoj trajnih 
rešitev;

Or. en

Predlog spremembe 122
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. poudarja, da je finančna podpora 
EU (notranja in zunanja) usmerjena v 
podporo zmanjševanju tveganj nesreč 
prek različnih poti, vključno s 
humanitarno pomočjo in razvojnimi 
instrumenti, pobudami v zvezi s 
podnebnimi spremembami ter podporo 
endemičnim zmogljivostim nadzora in 
nepovratnimi sredstvi za raziskovalne 
projekte;

Or. en

Predlog spremembe 123
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Osnutek mnenja
Odstavek 7 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7d. poudarja, da je treba podpirati in 
okrepiti odpornost skupnosti gostiteljic in 
skupnosti izvora v državah v razvoju; 
priznava, da je okoljsko razseljevanje 
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povezano tako z nenadnimi kot tudi počasi 
stopnjujočimi se spremembami okolja, ki 
se bodo neizogibno nadaljevale, in da 
bodo zato potrebni ukrepi za pomoč 
razseljenim, vključno z odzivanjem na 
izredne razmere v primeru nenadnih 
nesreč, poleg tega pa bo treba najti trajne 
rešitve s humanitarno pomočjo in civilno 
zaščito ter ukrepi za izboljšanje 
zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 124
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Mick Wallace

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva EU, naj v okviru svojega 
zunanjega delovanja izboljša podporo za 
blaženje podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje v državah v razvoju ter 
zaščito in obnovo biotske raznovrstnosti; 
EU tudi poziva k okrepitvi tehnične 
pomoči in izmenjavi najboljše prakse z 
državami v razvoju; ugotavlja, da bi bilo 
treba več financiranja nameniti ciljem, 
povezanim s podnebjem, in prizadevanjem 
za okrepitev podnebne odpornosti v 
državah v razvoju; poudarja, da bi bilo 
financiranje, ki je zdaj usmerjeno v 
obmejno varnost in policijsko delo v EU, 
bolje nameniti podpori, ki temelji na 
nepovratnih sredstvih, ter drugi nepogojni 
finančni podpori za blaženje posledic 
podnebnih sprememb in prilagajanje 
nanje ter druga prizadevanja za okrepitev 
podnebne odpornosti v državah v razvoju;

Or. en
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Predlog spremembe 125
Jadwiga Wiśniewska

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da razširitev zakonitih 
migracij ostaja v izključni pristojnosti 
držav članic, ki lahko uvedejo nacionalne 
rešitve za migrante, razseljene zaradi 
naravnih nesreč in podnebnih sprememb; 
ugotavlja, da bi morale take ureditve 
vsekakor zajemati potrebne varnostne 
postopke;

Or. pl

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

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da so ženske in 
mladoletniki pri soočanju s posledicami 
nesreč in podnebnih sprememb 
najranljivejši skupini prebivalstva;

Or. en

Predlog spremembe 127
Jadwiga Wiśniewska

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. opozarja, da bi moral morebiten 
večstranski okvir za sodelovanje na 
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področju migracij in azila temeljiti na 
sedanjih mednarodnih ureditvah ter 
spoštovati pristojnosti držav članic;

Or. pl

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

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poziva Komisijo, naj v oblikovanje 
in izvajanje vseh politik, ki vplivajo na 
položaj žensk in deklet, vključi enakost 
spolov in podnebno pravičnost;

Or. en

Predlog spremembe 129
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. želi spomniti Komisijo, naj 
zagotovi skladno izvajanje sedanjih in 
prihodnjih mednarodnih instrumentov, 
zlasti Pariškega sporazuma in agende za 
trajnostni razvoj do leta 2030, ter upošteva 
notranji in zunanji učinek EU;

Or. en

Predlog spremembe 130
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann
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Osnutek mnenja
Odstavek 7 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7d. poudarja, da se je globalno 
delovanje Unije na področju podnebne 
politike ter politike migracij in 
razseljevanja močno razširilo, zaradi 
geopolitičnih sprememb pa bo postalo še 
pomembnejše;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 7 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7e. poudarja, da se okoljske 
spremembe in migracije obravnavajo v 
njenih politikah civilne zaščite in 
humanitarne pomoči ter razvojnih 
politikah; vendar poudarja, da se v okviru 
politik o mednarodni zaščiti z nobeno 
konkretno pobudo do zdaj niso 
obravnavale potrebe po zaščiti ljudi, ki jih 
prizadenejo podnebne in zlasti okoljske 
spremembe ter druge nesreče, saj v skladu 
s prevladujočo razlago Konvencije o 
beguncih iz leta 1951 razselitev zaradi 
okoljskih vzrokov ni dovolj za izpolnitev 
pogoja za begunsko zaščito; ugotavlja, da 
bi bile lahko v EU alternative zaščiti 
dopolnilne oblike zaščite iz direktive o 
pogojih za azil in direktive o začasni 
zaščiti ter zaščita pred nevračanjem iz 
direktive o vračanju; vendar obžaluje, da 
so se pri zaščiti okoljsko razseljenih oseb 
vsi ti instrumenti izkazali za pomanjkljive.

Or. en
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