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Pozměňovací návrh  19 

Miroslav Ouzký 

za skupinu ECR 

 

Společný návrh usnesení 

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

o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. vzhledem ke skutečnosti, že rozvojové 

ani průmyslové země nepřijaly na 

konferenci o změně klimatu (COP15) 

závazné cíle a opatření v oblasti snižování 

emisí, zdůrazňuje, že EU se musí za tímto 

účelem zaměřit na přizpůsobení a úpravu 

legislativních a rozpočtových nástrojů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  20 

Miroslav Ouzký 

za skupinu ECR 

 

Společný návrh usnesení 

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

o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (COP 15) 

Společný návrh usnesení 

Bod 5 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že v EU je třeba vytvořit 

novou „klimatickou diplomacii“; důrazně 

proto žádá vysokou představitelku Unie 

pro zahraniční věci a bezpečnostní 

politiku a komisařku pro činnost v oblasti 

klimatu, aby se postavily do čela strategie 

EU zejména s pokrokovějšími rozvojovými 

zeměmi; důrazně žádá EU, aby se dohodly 

na plánu pro mexickou konferenci 

(„roadmap for Mexico“), který by 

obsahoval diskusi o kliamtických 

politikách v každém strategickém 

partnerství a ve všech bilaterálních a 

multilaterálních dohodách, čímž by byla 

vytvořena důslednější strategie na 

ochranu klimatu ve vnější politice; žádá 

EU a její členské státy, aby vytvořily 

„spojenectví odpovědnosti“, k němuž by 

mohly připojit všechny země, které 

považují změnu klimatu za závažnou 

hrozbu pro celé lidstvo a které jsou pro 

zastavení globálního oteplení ochotny 

jednat; 

vypouští se 
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