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Pakeitimas  1 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

d÷l 2010 m. geguž÷s 5 d. vyksiančio ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimo 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

7 dalis 

 
Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

7. pabr÷žia, kad ES ir Kanada pasiryžusios 
kurti mažai anglies dioksido 
išskiriančiomis technologijomis pagrįstą 
pasaulio ekonomiką, kuri būtų saugi ir 
tvari, ir didinti paj÷gumus siekiant 
prisitaikyti prie klimato kaitos pasekmių; 
pabr÷žia, kad vykstant ES ir Kanados 
aukšto lygio dialogui svarbu toliau tęsti 
diskusijas aplinkos apsaugos tema, 
įskaitant bendradarbiavimo Arkties regione 
aplinkos, energetikos ir jūrų laivybos 
srityse klausimus; palankiai vertina 
Kanados ryžtą, kaip neseniai skelbta Sosto 
kalboje, investuoti į ekologiškos energijos 
technologijas, užsitikrinti savo vietą 
pasaulyje kaip ekologiškos energijos 
supervalstyb÷ ir pirmauti kuriant 
ekologiškas darbo vietas; 

7. pabr÷žia, kad ES ir Kanada pasiryžusios 
kurti mažai anglies dioksido 
išskiriančiomis technologijomis pagrįstą 
pasaulio ekonomiką, kuri būtų saugi ir 
tvari, ir didinti paj÷gumus siekiant 
prisitaikyti prie klimato kaitos pasekmių; 
pabr÷žia, kad vykstant ES ir Kanados 
aukšto lygio dialogui svarbu toliau tęsti 
diskusijas aplinkos apsaugos tema, 
įskaitant bendradarbiavimo Arkties regione 
aplinkos, energetikos ir jūrų laivybos 
srityse klausimus ir galimybes prad÷ti 
tarptautines derybas siekiant priimti 

tarptautinę sutartį d÷l Arkties regiono 

apsaugos; palankiai vertina Kanados ryžtą, 
kaip neseniai skelbta Sosto kalboje, 
investuoti į ekologiškos energijos 
technologijas, užsitikrinti savo vietą 
pasaulyje kaip ekologiškos energijos 
supervalstyb÷ ir pirmauti kuriant 
ekologiškas darbo vietas; 

Or. en 
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Pakeitimas  2 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

d÷l 2010 m. geguž÷s 5 d. vyksiančio ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimo 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

7 a dalis (nauja) 

 
Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 7a. yra susirūpinęs d÷l bituminio sm÷lio 

gavybos poveikio pasaulio aplinkai, nes 

gavybos metu į aplinką išskiriama daug 

CO2, ir d÷l gr÷sm÷s vietos biologinei 

įvairovei, taip pat vietinių žmonių teis÷ms 

ir sveikatai; ragina ES griežtai įgyvendinti 

savo su klimato kaita susijusius teis÷s 

aktus priimant būvio ciklo požiūrį d÷l 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 

susijusių su ES rinkai teikiamu kuru; 

Or. en 



 

AM\814725LT.doc  PE439.744v01-00 }  
 PE439.745v01-00 } RC1 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
28.4.2010  B7-0233/2010 }  
 B7-0234/2010 } RC1/Am. 3 

Pakeitimas  3 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

d÷l 2010 m. geguž÷s 5 d. vyksiančio ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimo 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

5 dalis 

 
Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

5. taip pat palankiai vertina ketinimą 
prad÷ti svarbią Kanados žvejybos valdymo 
sistemos reformą, į kurią taip pat būtų 
įtraukta Žvejybos šiaur÷s Atlante 
organizacija (angl. NAFO); 

5. atkreipia d÷mesį į ketinimą prad÷ti 
svarbią Kanados žvejybos valdymo 
sistemos reformą, į kurią taip pat būtų 
įtraukta Žvejybos šiaur÷s Atlante 
organizacija (angl. NAFO); yra nusivylęs 
Kanados vyriausyb÷s pozicija per 

paskutinę Nykstančių laukin÷s faunos ir 

floros rūšių tarptautin÷s prekybos 

konvencijos (angl. CITES) šalių 

konferenciją d÷l melsvojo tuno įrašymo į 

CITES 1  priedą, taip pat tuo, kad 

prieštaraujama d÷l ES paskelbto ruonių 

produktų importo draudimo taikant PPO 

Ginčų sprendimo priemonę; 

Or. en 

 
 
 


