
1164971.RO PE 541.151 

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000115/2018 

adresată Consiliului 
Articolul 128 din Regulamentul de procedură 

Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, 

Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh 
în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Subiect: Cea de a 14-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind diversitatea biologică 
(COP14) 

Având în vedere că biodiversitatea cunoaște în prezent un declin record și că se prefigurează, încă o 
dată, că majoritatea obiectivelor pentru 2020 nu vor fi îndeplinite, cea de a 14-a reuniune a Conferinței 
părților la Convenția privind diversitatea biologică (COP14), care va avea loc la Sharm-el-Sheikh, 
Egipt, între 17 și 29 noiembrie 2018, va fi esențială. Părțile vor reexamina planul strategic actual 
privind biodiversitatea pentru perioada 2011-2020 și vor urmări să elaboreze o viziune pe termen lung 
și să pregătească cadrul global pentru biodiversitate pentru perioada post-2020. 

În acest context, am dori să primim din partea Consiliului răspunsuri la următoarele întrebări: 

1. Ce măsuri intenționează să ia Consiliul pentru a intensifica eforturile în vederea atingerii 
obiectivelor planului strategic pentru perioada 2011-2020? 

2. Intenționează Consiliul să propună un mecanism de punere în aplicare mai puternic în ceea ce 
privește cadrul pentru perioada post-2020, în scopul de a împiedica o și mai mare pierdere a 
biodiversității? 

3. Va sprijini Consiliul în mod activ instituirea de noi instrumente de finanțare pentru biodiversitate și 
pentru conservarea ecosistemului și un mecanism intern și extern de urmărire pentru finanțarea 
biodiversității, în vederea îmbunătățirii transparenței, a asumării responsabilității și a eficacității? 

4. Va propune Consiliul instrumente consolidate de responsabilizare, în special pentru strategiile și 
planurile de acțiune naționale privind biodiversitatea, în vederea îmbunătățirii administrării și a 
facilitării elaborării, revizuirii și îndeplinirii obiectivelor pentru perioada post-2020 și a realizării 
viziunii pentru 2050? 

Depunere: 5.10.2018 
Trimisă: 8.10.2018 
Termen pentru răspuns: 29.10.2018 


