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Amendement  19 

Miroslav Ouzký 

namens de ECR-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 4 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. onderstreept dat de EU, gezien het 

feit dat de ontwikkelde en 

geïndustrialiseerde landen zich op de 

COP 15 niet hebben kunnen vastleggen 

op bindende doelstellingen en 

maatregelen voor emissievermindering, 

zich moet richten op aanpassing en de 

bestaande wetgevings- en 

begrotingsinstrumenten daarop moet 

toesnijden; 

Or. en 
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Amendement  20 

Miroslav Ouzký 

namens de ECR-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 5 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

5. onderstreept dat er een nieuwe 

"klimaatdiplomatie" tot stand moet 

worden gebracht; roept de hoge 

vertegenwoordiger van de Unie en de 

commissaris voor Klimaatactie op leiding 

te geven aan deze strategie, in het 

bijzonder met de meer progressieve 

ontwikkelingslanden; dringt er bij de EU 

op aan een "routekaart voor Mexico" 

overeen te komen opdat het klimaatbeleid 

aan de orde komt in alle overeenkomsten 

inzake strategisch partnerschap of inzake 

bilaterale of multilaterale samenwerking, 

zodat een coherentere externe 

klimaatbeschermingsstrategie wordt 

opgezet; verzoekt de EU en de lidstaten 

een "bondgenootschap van 

verantwoordelijkheid" in te stellen, dat 

openstaat voor alle landen die de 

klimaatverandering als een ernstige 

bedreiging voor de mensheid zien en 

bereid zijn maatregelen te nemen om de 

opwarming van de aarde een halt toe te 

schrappen 
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roepen; 

Or. en 

 

 


