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Amendamentul 5 
Sabine Lösing, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, 
Nikola Vuljanić, Younous Omarjee 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, ECR 
Strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 1 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 1a. consideră că cea mai bună modalitate 
de a proteja resursele naturale ar fi un 
moratoriu asupra exploatării industriale a 
regiunii arctice, care până acum era 
acoperită de gheață, și că acest moratoriu 
trebuie să rămână în vigoare până la 
adoptarea unui cadru la nivel înalt, 
obligatoriu din punct de vedere juridic, 
care să protejeze pe deplin ecosistemul și 
populația din Arctica; subliniază că orice 
acord privind un moratoriu trebuie să fie 
convenit cu țările și cu populația din 
regiune, în special cu populația indigenă 
care locuiește în aceste țări; consideră că 
ar trebui creat un fond destinat să 
despăgubească populația Arcticii pentru 
neutilizarea resurselor lor naturale; 

Or. en 
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Amendamentul 6 
Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, 
Nikola Vuljanić, Younous Omarjee 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, ECR 
Strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 1 b (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 1b. recunoaște că, deși există diferențe 
evidente între Arctica și Antarctica, există, 
de asemenea, și similitudini clare; 
evidențiază faptul că textul Tratatului 
Antarctic a creat cu succes un cadru 
pentru cercetare și cooperare pașnică, 
fără a se lăsa atras în dispute teritoriale și 
fără a aduce atingere granițelor existente 
ale statelor suverane; subliniază faptul că 
aceleași obiective de cercetare și 
cooperare pașnică sunt suficient de 
generale, iar situația este suficient de 
similară pentru ca acestea să fie 
considerate foarte relevante și în 
contextul arctic; 

Or. en 

 

 


