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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  19 

Miroslav Ouzký 

v mene skupiny ECR 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

o výsledkoch kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15) 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 4a (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 4a. zdôrazňuje, že EÚ sa vzhľadom na 
skutočnosť, že rozvinuté a priemyselné 
krajiny neprijali na kodanskej konferencii 
o zmene klímy záväzné ciele a opatrenia 
v oblasti znižovania emisií, musí zamerať 
na prispôsobenie jestvujúcich 
legislatívnych a rozpočtových nástrojov na 
tento účel; 

Or. en 



 

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

 PE432.916v01-00 }  

 PE432.922v01-00 }  

 PE432.930v01-00 }  

 PE432.936v01-00 }  

 PE432.939v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

8.2.2010  B7-0064/2010 }  

 B7-0066/2010 }  

 B7-0070/2010 }  

 B7-0077/2010 }  

 B7-0083/2010 }  

 B7-0085/2010 } RC1/Am. 20 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  20 

Miroslav Ouzký 

v mene skupiny ECR 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

o výsledkoch kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15) 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

5. zdôrazňuje potrebu vytvorenia nového 
tzv. diplomatického spôsobu riešenia 
problémov, ktoré súvisia so zmenou 
klímy; vyzýva preto vysokú predstaviteľku 
EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku a komisára zodpovedného za 
opatrenia v oblasti zmeny klímy, aby viedli 
túto stratégiu najmä s progresívnejšími 
rozvojovými krajinami; naliehavo vyzýva 
EÚ, aby schválila tzv. plán pre Mexiko, 
ktorý bude zahŕňať diskusiu o politikách 
v oblasti klímy v rámci každého 
strategického partnerstva a dohody 
o dvojstrannej a mnohostrannej 
spolupráci s cieľom vytvoriť ucelenejšiu 
vonkajšiu stratégiu na ochranu klímy; 
vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby vytvorili 
tzv. alianciu za zodpovednosť otvorenú 
všetkým krajinám, ktoré považujú zmenu 
klímy za hlavnú hrozbu pre ľudstvo a sú 
pripravené konať s cieľom zastaviť 
globálne otepľovanie; 

vypúšťa sa 
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