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Изменение  19 

Miroslav Ouzký 

от името на групата ECR 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Резултат от Конференцията по изменението на климата в Копенхаген (COP 15) 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 4 а (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 4a. подчертава, предвид неуспеха на 

развитите и индустриализираните 

държави да поемат ангажимент за 

обвързващи цели и мерки за 

намаляване на емисиите на COP 15, 

че ЕС трябва да съсредоточи своето 

внимание към адаптацията и за тази 

цел да приспособи съществуващите 

законодателни и бюджетни 

инструменти; 

Or. en 
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Изменение  20 

Miroslav Ouzký 

от името на групата ECR 

 

Предложение за обща резолюция 

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

Резултат от Конференцията по изменението на климата в Копенхаген (COP 15) 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

5. подчертава, че съществува 

необходимост от създаване на нова 

„дипломация по въпросите на 

климата“; поради това призовава 

върховния представител на ЕС и 

члена на Комисията, отговарящ за 

действията в областта на климата, 

да застанат начело на тази 

стратегия, особено по отношение на 

по-прогресивните развиващи се 

държави; настоятелно приканва ЕС 

да одобри „Пътна карта към 

Мексико“, която да включва 

обсъждане на политиките в 

областта на климата във всяко 

стратегическо партньорство и 

двустранно и многостранно 

споразумение за сътрудничество, с 

цел изграждане на по-съгласувана 

външна стратегия за опазване на 

климата; призовава ЕС и неговите 

държави-членки да създадат „Алианс 

на отговорността“, отворен към 

заличава се 
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всички държави, които разглеждат 

изменението на климата като 

сериозна заплаха за човечеството и са 

готови на действия за спиране на 

глобалното затопляне; 

Or. en 

 

 


