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Amendement  1 

Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

over de komende top EU-Canada op 5 mei 2010  

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

7. benadrukt dat de EU en Canada zich 

verbinden tot de totstandbrenging van een 

koolstofarme, veilige en duurzame 

wereldeconomie, en tot een verbetering 

van het vermogen tot aanpassing aan de 

gevolgen van de klimaatverandering; 

onderstreept het belang van continue 

discussies over milieukwesties in het kader 

van de milieudialoog op hoog niveau 

tussen de EU en Canada, inclusief over 

maritieme samenwerking en samenwerking 

ten aanzien van milieu en energie in het 

noordpoolgebied; is verheugd over de in de 

recente troonrede gedane toezegging van 

Canada om te investeren in schone 

energietechnologieën, zijn plaats als 

schone energiemacht te bestendigen en een 

voortrekkersrol te vervullen bij het creëren 

van groene banen; 

7. benadrukt dat de EU en Canada zich 

verbinden tot de totstandbrenging van een 

koolstofarme, veilige en duurzame 

wereldeconomie, en tot een verbetering 

van het vermogen tot aanpassing aan de 

gevolgen van de klimaatverandering; 

onderstreept het belang van continue 

discussies over milieukwesties in het kader 

van de milieudialoog op hoog niveau 

tussen de EU en Canada, inclusief over 

maritieme samenwerking en samenwerking 

ten aanzien van milieu en energie in het 

Noordpoolgebied en over de 

vooruitzichten van het starten van 

internationale onderhandelingen voor de 

goedkeuring van een internationaal 

verdrag voor de bescherming van het 

Noordpoolgebied; is verheugd over de in 

de recente troonrede gedane toezegging 

van Canada om te investeren in schone 

energietechnologieën, zijn plaats als 

schone energiemacht te bestendigen en een 

voortrekkersrol te vervullen bij het creëren 

van groene banen; 

Or. en 
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Amendement  2 

Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

over de komende top EU-Canada op 5 mei 2010  

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. is verontrust over de weerslag van 

de winning van teerzand op het milieu in 

de wereld ten gevolge van de hoge CO2-

emissies tijdens het productieproces en het 

gevaar hiervan voor de plaatselijke 

biodiversiteit en de rechten en gezondheid 

van de inheemse volkeren; vraagt dat de 

EU resoluut haar eigen klimaatwetgeving 

uitvoert door middel van een 

levenscyclusbenadering van de  

broeikasgasemissies door brandstoffen die 

op de EU-markt verkrijgbaar zijn; 

Or. en 
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Amendement  3 

Reinhard Bütikofer 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

over de komende top EU-Canada op 5 mei 2010  

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

5. is eveneens verheugd over het 

voornemen om een grootschalige 

hervorming van het beheersysteem van de 

Canadese visserijsector door te voeren, 

waarbij ook de Visserijorganisatie voor het 

noordwestelijk deel van de Atlantische 

Oceaan betrokken zal zijn; 

5. neemt nota van het voornemen om een 

grootschalige hervorming van het 

beheersysteem van de Canadese 

visserijsector door te voeren, waarbij ook 

de Visserijorganisatie voor het 

noordwestelijk deel van de Atlantische 

Oceaan betrokken zal zijn; is teleurgesteld 

over het standpunt dat de Canadese 

regering tijdens de meest recente 

conferentie van de CITES-partijen heeft 

ingenomen met betrekking tot de 

uitbreiding van CITES-bijlage 1 tot 

blauwvintonijn, en over het verzet tegen 

het EU-verbod op de invoer van 

zeehondenproducten in het kader van het 

mechanisme voor geschillenbeslechting 

van de WTO; 

Or. en 

 

 


