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Amendamentul 19 
Miroslav Ouzký 
în numele Grupului ECR 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Rezultatele Conferinței de la Copenhaga privind schimbările climatice (COP 15) 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 4a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 4a. subliniază, având în vedere că țările 
dezvoltate și industrializate nu au reușit 
să se angajeze să realizeze obiective și 
măsuri obligatorii de reducere a emisiilor 
la COP15, că UE trebuie să se 
concentreze asupra adaptării și să 
ajusteze instrumentele legislative și 
bugetare în acest sens; 

Or. en 



 

AM\804348RO.doc  PE432.913v01-00 }  

 PE432.916v01-00 }  

 PE432.922v01-00 }  

 PE432.930v01-00 }  

 PE432.936v01-00 }  
 PE432.939v01-00 } RC1 

RO United in diversity RO 

 
8.2.2010  B7-0064/2010 }  
 B7-0066/2010 }  

 B7-0070/2010 }  
 B7-0077/2010 }  

 B7-0083/2010 }  
 B7-0085/2010 } RC1/Am. 20 

Amendmentul  20 
Miroslav Ouzký 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Rezultatele Conferinței de la Copenhaga privind schimbările climatice (COP 15) 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 5 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază necesitatea creării unei noi 
„diplomații în domeniul climei”; solicită, 
prin urmare, Înaltei Reprezentante a UE 
și comisarului pentru combaterea 
schimbărilor climatice să preia 
conducerea acestei strategii, în special în 
colaborare cu țările în curs de dezvoltare 
mai avansate; îndeamnă UE să convină 
asupra unei „foi de parcurs pentru 
Mexic”, care să includă discutarea 
politicilor privind clima în cadrul fiecărui 
parteneriat strategic și al fiecărui acord 
de cooperare bilateral și multilateral în 
vederea elaborării unei strategii externe 
mai coerente în ceea ce privește protecția 
climei; îndeamnă UE și statele membre să 
clădească o „alianță a responsabilității”, 
deschisă tuturor țărilor care consideră că 
schimbările climatice reprezintă o 
amenințare majoră la adresa umanității și 
care sunt pregătite să ia măsuri pentru a 
pune capăt încălzirii globale; 

eliminat 
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