
 

AM\804351NL.doc  PE432.913v01-00 }  

 PE432.916v01-00 }  

 PE432.922v01-00 }  

 PE432.930v01-00 }  

 PE432.936v01-00 }  

 PE432.938v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

8.2.2010  B7-0064/2010 }  

 B7-0066/2010 }  

 B7-0070/2010 }  

 B7-0077/2010 }  

 B7-0083/2010 }  

 B7-0085/2010 } RC1/Am. 1 

Amendement  1 

Chris Davies 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

over de resultaten van de conferentie van Kopenhagen over de klimaatverandering (COP 15) 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. erkent dat de geraamde kosten van 

de vermindering van 1990-emissies door 

de EU met 30% tegen 2020, nu lager 

liggen dan de geraamde kosten van een 

vermindering met 20% op het moment dat 

dit percentage was overeengekomen en 

vraagt daarom de Commissie dat zij 

voorstelt dat de EU haar ambities 

aanscherpt en unilateraal een 

reductiedoelstelling voor 2020 vastlegt  

van meer dan 20% . 

Or. en 
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Amendement  2 

Chris Davies 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

over de resultaten van de conferentie van Kopenhagen over de klimaatverandering (COP 15) 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 7bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. is van oordeel dat de EU 

onmiddellijk onderhandelingen met de VS 

moet beginnen om ervoor te zorgen dat de 

opkomende koolstofhandel in de VS 

verenigbaar is met die in Europa, 

waardoor een transatlantische 

koolstofmarkt ontstaat als voorloper op 

een wereldwijde koolstofmarkt; 

Or. en 
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Amendement  3 

Chris Davies 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

over de resultaten van de conferentie van Kopenhagen over de klimaatverandering (COP 15) 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 16bis (nieuw) 

 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. wijst erop dat de ICPP dringend al 

haar conclusies moet herzien om na te 

gaan of ze intercollegiaal getoetst zijn 

overeenkomstig de beste beginselen van 

wetenschap; vindt dat een voorstel moet 

worden gedaan voor de voorbereiding van 

een tussentijds verslag om de conclusies 

bij te werken en meent dat in toekomstige 

verslagen specifiek moet worden verwezen 

naar de beweringen van degenen die het 

meerderheidsstandpunt in twijfel trekken 

en dat ook deze intercollegiaal moeten 

worden getoetst; 

Or. en 

 

 


