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Poprawka  19 

Miroslav Ouzký 

w imieniu grupy politycznej ECR 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wyników konferencji kopenhaskiej w sprawie zmian klimatu (COP 15) 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 4a. biorąc pod uwagę, iŜ kraje rozwinięte i 

uprzemysłowione nie podjęły na 

konferencji COP 15 zobowiązania 

dotyczącego wiąŜącego poziomu 

ograniczenia emisji i środków słuŜących 

temu celowi, podkreśla, Ŝe UE musi 

skupić się na działaniach 

dostosowawczych i adaptować obecne 

narzędzia prawne i budŜetowe do tego 

celu; 

Or. en 
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Poprawka  20 

Miroslav Ouzký 

w imieniu grupy politycznej ECR 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie wyników konferencji kopenhaskiej w sprawie zmian klimatu (COP 15) 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla potrzebę stworzenia nowej 

dyplomacji zajmującej się zagadnieniami 

klimatu; wzywa w związku z tym wysoką 

przedstawiciel UE oraz komisarza 

odpowiedzialnego za działania w 

dziedzinie klimatu do przewodniczenia tej 

strategii, zwłaszcza w odniesieniu do 

bardziej postępowych krajów 

rozwijających się; wzywa UE do 

uzgodnienia planu działań na spotkanie w 

Meksyku, który obejmie dyskusję na temat 

polityki klimatycznej w obrębie kaŜdego 

partnerstwa strategicznego oraz 

porozumienia w sprawie współpracy 

dwustronnej i wielostronnej, tak aby 

stworzyć bardziej spójną zewnętrzną 

strategię na rzecz ochrony klimatu; wzywa 

UE i jej państwa członkowskie do budowy 

„sojuszu odpowiedzialności” otwartego 

dla wszystkich krajów, które uwaŜają 

zmiany klimatu za powaŜne zagroŜenie dla 

ludzkości i są przygotowane do podjęcia 

działań w celu zahamowania globalnego 

skreślony 
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