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Grozījums Nr.  1 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

par gaidāmo ES un Kanādas augstākā līmeĦa sanāksmi 2010. gada 5. maijā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. uzsver, ka ES un Kanāda ir apĦēmušās 
izveidot drošu un ilgtspējīgu globālu 
ekonomiku ar zema oglekĜa emisiju, 
stiprinot spēju pielāgoties klimata 
pārmaiĦu ietekmei; uzsver, ka ES un 
Kanādas augsta līmeĦa dialogā par vidi ir 
būtiski turpināt diskusijas par vides 
jautājumiem, tostarp sadarbību Arktikas 
reăionā vides, enerăijas un jūras 
jautājumos; atzinīgi vērtē nesen parlamentā 
karaĜnama pārstāvja uzrunā pausto 
Kanādas apĦemšanos ieguldīt līdzekĜus 
tīrās enerăijas tehnoloăijās, lai nodrošinātu 
Kanādas kā tīrās enerăijas lielvaras ietekmi 
un vadošo lomu videi draudzīgu darba 
vietu izveidē; 

7. uzsver, ka ES un Kanāda ir apĦēmušās 
izveidot drošu un ilgtspējīgu globālu 
ekonomiku ar zema oglekĜa emisiju, 
stiprinot spēju pielāgoties klimata 
pārmaiĦu ietekmei;  uzsver, ka ES un 
Kanādas augsta līmeĦa dialogā par vidi ir 
būtiski turpināt diskusijas par vides 
jautājumiem, tostarp sadarbību Arktikas 
reăionā vides, enerăijas un jūras 
jautājumos un izredzēm sākt 
starptautiskas sarunas, lai noslēgtu 
starptautisku līgumu par Arktikas 
aizsardzību; atzinīgi vērtē nesen 
parlamentā karaĜnama pārstāvja uzrunā 
pausto Kanādas apĦemšanos ieguldīt 
līdzekĜus tīrās enerăijas tehnoloăijās, lai 
nodrošinātu Kanādas kā tīrās enerăijas 
lielvaras ietekmi un vadošo lomu videi 
draudzīgu darba vietu izveidē; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

par gaidāmo ES un Kanādas augstākā līmeĦa sanāksmi 2010. gada 5. maijā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

7.a punkts (jauns) 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 7.a pauž bažas par naftas smilšu ieguves 
ietekmi uz vidi visā pasaulē, jo to 
pārstrādes procesā tiek radīts liels CO2 
emisiju apmērs, kā arī par apdraudējumu, 
ko naftas smilšu ieguve rada vietējai 
bioloăiskajai daudzveidībai un 
pamatiedzīvotāju tiesībām un veselībai; 
aicina ES stingri īstenot savus tiesību 
aktus klimata jomā, pieĦemot aprites cikla 
pieeju attiecībā uz ES tirgū laisto degvielu 
siltumnīcefekta gāzu emisijām; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

par gaidāmo ES un Kanādas augstākā līmeĦa sanāksmi 2010. gada 5. maijā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. tāpat atzinīgi vērtē nodomu sākt 
būtiskas reformas Kanādas zivsaimniecības 
pārvaldības sistēmā, iesaistot arī 
ZiemeĜrietumu Atlantijas zvejniecības 
organizāciju; 

5. Ħem vērā nodomu sākt būtiskas 
reformas Kanādas zivsaimniecības 
pārvaldības sistēmā, iesaistot arī 
ZiemeĜrietumu Atlantijas zvejniecības 
organizāciju (NAFO); pauž sarūgtinājumu 
par Kanādas valdības nostāju pēdējā 
CITES pušu konferencē attiecībā uz 
CITES 1. pielikuma paplašināšanu, 
iekĜaujot tajā zilo tunzivi, un to, ka 
Kanāda PTO strīdu izšėiršanas 
mehānismā apstrīdēja ES aizliegumu 
importēt roĦveidīgo izstrādājumus; 

Or. en 

 
 


