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Изменение  1 

Reinhard Bütikofer 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

относно предстоящата среща на високо равнище ЕС-Канада на 5 май 2010 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

7. подчертава, че ЕС и Канада са поели 

ангажимент за изграждане на безопасна 

и устойчива нисковъглеродна глобална 

икономика при същевременно 

укрепване на способността за 

приспособяване към въздействието на 

изменението на климата; подчертава 

важното значение на продължаващите 

дискусии по въпроси, свързани с 

околната среда, в рамките на диалога на 

високо равнище по въпросите на 

околната среда между ЕС и Канада, 

включително сътрудничеството в 

областта на околната среда, 

енергетиката и морското стопанство в 

района на Арктика; приветства 

ангажимента на Канада, изразен в 

произнесената неотдавна Тронна реч, за 

инвестиции в чисти енергийни 

технологии, за гарантиране на 

позицията на страната като сила в 

областта на чистата енергия и за 

постигане на водеща роля в създаването 

на „зелени” работни места; 

7. подчертава, че ЕС и Канада са поели 

ангажимент за изграждане на безопасна 

и устойчива нисковъглеродна глобална 

икономика при същевременно 

укрепване на способността за 

приспособяване към въздействието на 

изменението на климата; подчертава 

важното значение на продължаващите 

дискусии по въпроси, свързани с 

околната среда, в рамките на диалога на 

високо равнище по въпросите на 

околната среда между ЕС и Канада, 

включително сътрудничеството в 

областта на околната среда, 

енергетиката и морското стопанство в 

района на Арктика и перспективите за 

започване на международни преговори 

за сключване на международен 

договор за опазване на Арктика; 

приветства ангажимента на Канада, 

изразен в произнесената неотдавна 

Тронна реч, за инвестиции в чисти 

енергийни технологии, за гарантиране 

на позицията на страната като сила в 

областта на чистата енергия и за 

постигане на водеща роля в създаването 

на „зелени” работни места; 

Or. en 
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Изменение  2 

Reinhard Bütikofer 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

относно предстоящата среща на високо равнище ЕС-Канада на 5 май 2010 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 7 а (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 7а.  изразява своята загриженост 

относно въздействието на 

извличането на нефт от 

битуминозни пясъци върху околната 

среда в световен мащаб поради 

високото равнище на емисии на CO2 

по време на процеса на 

производството му и заплахата, 

която представлява за местното 

биологично разнообразие и правата и 

здравето на местното население; 

призовава ЕС да прилага 

последователно своето собствено 

законодателство в областта на 

климата, като приеме подход на 

жизнения цикъл по отношение на 

емисиите на парникови газове от 

горивата, пускани на пазара на ЕС; 

Or. en 



 

AM\814725BG.doc  PE439.744v01-00 }  

 PE439.745v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 

 

28.4.2010  B7-0233/2010 }  

 B7-0234/2010 } RC1/Изм. 3 

Изменение  3 

Reinhard Bütikofer 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

относно предстоящата среща на високо равнище ЕС-Канада на 5 май 2010 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф  5 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

5. приветства също така намерението 

за започване на основна реформа на 

системата за управление на рибното 

стопанство на Канада, в която се 

предвижда и участие на Организацията 

за риболов в северозападната част на 

Атлантическия океан; 

5. отбелязва намерението за започване 

на основна реформа на системата за 

управление на рибното стопанство на 

Канада, в която се предвижда и участие 

на Организацията за риболов в 

северозападната част на Атлантическия 

океан (NAFO); изразява 

разочарованието си от позицията на 

правителството на Канада на 

последната конференция на 

страните по Конвенцията за 

международната търговия със 

застрашени видове от дивата фауна и 

флора (CITES) по отношение на 

включването на червената риба тон в 

Допълнение 1 към CITES, както и 

жалбата й в рамките на Механизма 

за уреждане на спорове на СТО 

относно забраната на ЕС за внос на 

тюленови продукти; 

Or. en 

 

 


