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Alteração  1 

Miroslav Ouzký 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, VERTS/ALE, GUE/NGL, ECR 

sobre os resultados da Conferência de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas (COP15) 

Proposta de resolução comum 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  4-A. Salienta, atendendo a que os países 

desenvolvidos e industrializados não 

assumiram compromissos no tocante a 

medidas e objectivos vinculativos de 

redução de emissões na COP15, que a UE 

deve centrar-se na adaptação para o efeito 

dos instrumentos legislativos e 

orçamentais existentes;  

Or. en 
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Alteração  2 

Miroslav Ouzký 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, VERTS/ALE, GUE/NGL, ECR 

sobre os resultados da Conferência de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas (COP15) 

Proposta de resolução comum 

N.º 5 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

5. Salienta a necessidade de criar uma 

nova "diplomacia do clima"; insta, por 

conseguinte, a Alta Representante da UE 

e a Comissária para a Acção Climática a 

liderarem esta estratégia, em especial com 

os países em desenvolvimento mais 

avançados; exorta a UE a acordar num 

"Roteiro para o México", que inclua o 

debate de políticas climáticas em todos os 

acordos de parceria estratégica e de 

cooperação bilateral e multilateral, a fim 

de criar uma estratégia externa mais 

coerente em matéria de protecção do 

clima; solicita à UE e aos seus Estados-

Membros que constituam uma "aliança 

de responsabilidade", aberta a todos os 

países que considerem que as alterações 

climáticas representam uma ameaça 

grave para a humanidade e estejam 

dispostos a agir no sentido de pôr termo 

ao aquecimento global; 

Suprimido 

Or. en 
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