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Amendamentul 1
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, ALDE, CRE
referitoare la viitorul summit UE-Canada din 5 mai 2010
Propunere comună de rezoluție
Punctul 7
Propunerea comună de rezoluție

Amendamentul

7. evidențiază faptul că UE și Canada s-au
angajat în direcția edificării unei economii
globale cu emisii scăzute de dioxid de
carbon, sigură și durabilă, consolidând, în
același timp, capacitatea de adaptare la
impactul schimbărilor climatice; subliniază
importanța continuării discuțiilor cu privire
la chestiunile de mediu în dialogul UECanada la nivel înalt privind mediul,
incluzând cooperarea în domeniul
mediului, energiei și în domeniul maritim
în regiunea arctică; salută angajamentul
Canadei, exprimat recent, în cadrul
Discursului Tronului, de a efectua investiții
în tehnologii energetice nepoluante, a-și
asigura o poziție de putere în domeniul
energiei nepoluante și de a deține un rol de
lider în materie de creare de locuri de
muncă ecologice;

7. evidențiază faptul că UE și Canada s-au
angajat în direcția edificării unei economii
globale cu emisii scăzute de dioxid de
carbon, sigură și sustenabilă, consolidând,
în același timp, capacitatea de adaptare la
impactul schimbărilor climatice; subliniază
importanța continuării discuțiilor cu privire
la chestiunile de mediu în dialogul UECanada la nivel înalt privind mediul,
incluzând cooperarea în domeniul
mediului, energiei și în domeniul maritim
în regiunea arctică, precum și perspectivele
în ceea ce privește inițierea negocierilor
internaționale în vederea adoptării
tratatului internațional de protejare a
regiunii Arctice; salută angajamentul
Canadei, exprimat recent, în cadrul
Discursului Tronului, de a efectua investiții
în tehnologii energetice nepoluante, a-și
asigura o poziție de putere în domeniul
energiei nepoluante și de a deține un rol de
lider în materie de creare de locuri de
muncă ecologice;
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Amendamentul 2
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, ALDE, CRE
referitoare la viitorul summit UE-Canada din 5 mai 2010
Propunere comună de rezoluție
Punctul 7a (nou)
Propunerea comună de rezoluție

Amendamentul
7a. își exprimă îngrijorarea cu privire la
impactul extracției de nisip bituminos
asupra mediului ca urmare a creșterii
emisiilor de CO2 generate în urma
procesului de producție a acestuia,
precum și asupra biodiversității locale și a
drepturilor și sănătății populației locale;
invită UE să pună cu fermitate în aplicare
propria legislație referitoare la protecția
mediului, prin adoptarea unei abordări
bazate pe ciclul de viață cu privire la
emisiile de gaze cu efect de seră ale
combustibililor introduși pe piața din UE;
Or. en
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Amendamentul 3
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE
Propunerea comună de rezoluție
PPE, S&D, ALDE, CRE
referitoare la viitorul summit UE-Canada din 5 mai 2010
Propunere comună de rezoluție
Punctul 5
Propunerea comună de rezoluție
5. salută, în egală măsură, intenția de a
lansa o reformă majoră a sistemului
canadian de gestionare a pescuitului, care
implică, de asemenea, Organizația de
Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest;

Amendamentul
5. ia act de intenția de a lansa o reformă
majoră a sistemului canadian de gestionare
a pescuitului, care implică, de asemenea,
Organizația de Pescuit în Atlanticul de
Nord-Vest; își exprimă dezamăgirea cu
privire la poziția guvernului canadian în
cadrul ultimei conferințe a părților la
CITES în vederea extinderii anexei 1 la
CITES, astfel încât aceasta să includă și
tonul roșu, precum și la contestarea de
către acesta a interzicerii în UE a
importului de produse derivate din foci în
contextul mecanismului OMC de
soluționare a litigiilor;
Or. en
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