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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

o nadchádzajúcom samite EÚ a Kanady, ktorý sa bude konať 5. mája 2010 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

7. zdôrazňuje, že EÚ a Kanada sú 
odhodlané budovať nízkouhlíkové 
celosvetové hospodárstvo, ktoré by bolo 
bezpečné a udržateľné, a zároveň 
posilňovať schopnosť prispôsobovať sa 
vplyvom zmeny klímy; zdôrazňuje význam 
pokračovania diskusií o environmentálnych 
otázkach v rámci dialógu na vysokej 
úrovni medzi EÚ a Kanadou vrátane 
otázok v oblasti životného prostredia, 
energetiky a námornej spolupráce v 
arktickej oblasti; víta záväzok Kanady, 
vyjadrený v nedávnej trónnej reči, 
investovať do technológií získavania 
čistých energií, zabezpečiť si miesto ako 
veľmoc v odvetví čistých energií a stať sa 
lídrom v tvorbe pracovných miest 
spojených s ochranou životného prostredia; 

7. zdôrazňuje, že EÚ a Kanada sú 
odhodlané budovať nízkouhlíkové 
celosvetové hospodárstvo, ktoré by bolo 
bezpečné a trvalo udržateľné, a zároveň 
posilňovať schopnosť prispôsobovať sa 
vplyvom zmeny klímy; zdôrazňuje význam 
pokračovania diskusií o environmentálnych 
otázkach v rámci dialógu na vysokej 
úrovni medzi EÚ a Kanadou vrátane 
otázok v oblasti životného prostredia, 
energetiky a námornej spolupráce v 
arktickej oblasti a o perspektívach začatia 
medzinárodných rokovaní o prijatí 
medzinárodnej zmluvy o ochrane Arktídy; 
víta odhodlanie Kanady, vyjadrený 
v nedávnej trónnej reči, investovať do 
technológií získavania čistých energií, 
zabezpečiť si miesto ako veľmoc v odvetví 
čistých energií a stať sa lídrom v tvorbe 
pracovných miest spojených s ochranou 
životného prostredia; 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

o nadchádzajúcom samite EÚ a Kanady, ktorý sa bude konať 5. mája 2010 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 7a (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 7a. vyjadruje svoje znepokojenie 
v súvislosti s vplyvom ťažby ropných 
pieskov na globálne životné prostredie 
v dôsledku vysokej úrovne emisií CO2, 
ktoré vznikajú počas ťažobného 
výrobného procesu, ako i v súvislosti s 
hrozbou, ktorú táto ťažba predstavuje pre 
miestnu biodiverzitu a pre práva a zdravie 
pôvodných obyvateľov; vyzýva EÚ, aby 
rozhodne vykonávala svoje vlastné právne 
predpisy týkajúce sa klímy 
prostredníctvom uplatňovania prístupu 
založeného na životnom cykle s súvislosti 
s emisiami skleníkových plynov z palív 
dodávaných na trh EÚ; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Reinhard Bütikofer 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

o nadchádzajúcom samite EÚ a Kanady, ktorý sa bude konať 5. mája 2010 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

5. rovnako víta úmysel Kanady začať 
zásadnú reformu kanadského systému 
riadenia rybného hospodárstva, do ktorej 
bude zahrnutá aj Organizácia pre rybolov v 
severozápadnom Atlantiku (NAFO); 

5. berie na vedomie úmysel Kanady začať 
zásadnú reformu kanadského systému 
riadenia rybného hospodárstva, do ktorej 
bude zahrnutá aj Organizácia pre rybolov 
v severozápadnom Atlantiku (NAFO); 
vyjadruje sklamanie z pozície, ktorú 
zaujala kanadská vláda na poslednej 
konferencii strán Dohovoru 
o medzinárodnom obchode s ohrozenými 
druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
(CITES), pokiaľ ide o rozšírenie prílohy 1 
CITES o tuniaka modroplutvého, a z jej 
námietky voči zákazu EÚ dovážať 
výrobky z tuleňa, ktorú vzniesla v rámci 
mechanizmu WTO na urovnávanie 
sporov; 

Or. en 

 
 


