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Predlog spremembe  1 

Reinhard Bütikofer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

o bližnjem srečanju na vrhu med EU in Kanado 5. maja 2010 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da sta EU in Kanada zavezani 

vzpostavljanju nizkoogljičnega svetovnega 

gospodarstva, ki bo varno in trajno ter bo 

hkrati krepilo zmožnosti za prilagajanje 

vplivom podnebnih sprememb; poudarja 

pomen nadaljevanja razprav o okoljskih 

temah v okviru dialoga na visoki ravni o 

okolju med EU in Kanado, vključno s 

sodelovanjem na področju okolja, 

energetike in pomorstva v arktični regiji; 

pozdravlja zavezo Kanade, ki je bila 

izražena v nedavni predstavitvi 

zakonodajnih načrtov vlade, da bo vlagala 

v tehnologije za čisto energijo, da bi si 

zagotovila položaj velesile na področju 

čiste energije in vodilne države pri 

odpiranju okolju prijaznih delovnih mest; 

7. poudarja, da sta EU in Kanada zavezani 

vzpostavljanju nizkoogljičnega globalnega 

gospodarstva, ki bo varno in trajno, hkrati 

pa krepita sposobnost prilagajanja vplivom 

podnebnih sprememb; poudarja pomen 

nadaljevanja razprav o okoljskih temah v 

okviru dialoga na visoki ravni o okolju 

med EU in Kanado, vključno s 

sodelovanjem na področju okolja, 

energetike in pomorstva v arktični regiji ter 

možnostmi za začetek mednarodnih 

pogajanj za sprejetje mednarodne 

pogodbe o zaščiti Arktike; pozdravlja 

zavezo Kanade, ki je bila izražena v 

nedavni predstavitvi zakonodajnih načrtov 

vlade, da bo vlagala v tehnologije za čisto 

energijo, da bi si zagotovila položaj 

velesile na področju čiste energije in 

vodilne države pri odpiranju okolju 

prijaznih delovnih mest; 

Or. en 
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Reinhard Bütikofer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

o bližnjem srečanju na vrhu med EU in Kanado 5. maja 2010 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 7a.  izraža zaskrbljenost zaradi učinka 

izkoriščanja naftnega peska na okolje na 

globalni ravni zaradi visoke ravni emisij 

CO2 v postopku proizvodnje in grožnje, ki 

jo ta predstavlja za lokalno biotsko 

raznovrstnost ter pravice in zdravje 

avtohtonih prebivalcev; poziva EU, naj 

odločno izvaja svojo podnebno 

zakonodajo s sprejetjem pristopa na 

podlagi življenjskega cikla glede emisij 

toplogrednih plinov goriv, ki so uvrščena 

na trg EU; 

Or. en 
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Reinhard Bütikofer 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

o bližnjem srečanju na vrhu med EU in Kanado 5. maja 2010 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

5. ravno tako pozdravlja namero za začetek 

pomembne reforme kanadskega sistema 

upravljanja ribištva, v katero bo vključena 

tudi Severozahodna atlantska ribiška 

organizacija; 

5. ravno tako je seznanjen z namero, da se 

začne pomembnejša reforma kanadskega 

sistema upravljanja ribištva, v katero bo 

vključena tudi Severozahodna atlantska 

ribiška organizacija (NAFO); je razočaran 

nad stališčem kanadske vlade na zadnji 

konferenci pogodbenic konvencije o 

mednarodni trgovini z ogroženimi 

prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi 

vrstami (CITES) v zvezi z razširitvijo 

Priloge 1 h konvenciji, da bi zajemala 

modroplavutega tuna, ter nad njenim 

izpodbijanjem prepovedi uvoza tjulnjev v 

EU v okviru mehanizma STO za reševanje 

sporov; 

Or. en 

 

 


