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Amendement  1 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 

2016/2020(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter t bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  (t bis) er bij de lidstaten op aan te dringen 

de resolutie van de Algemene Vergadering 

van de VN over de effecten van het 

gebruik van wapens en munitie met 

verarmd uranium te ondersteunen tijdens 

de 71e vergadering, en een 

gemeenschappelijk standpunt van de EU 

vast te stellen dat beter beantwoordt aan 

de herhaalde oproep van het Parlement 

voor een preventief wereldwijd 

moratorium en de zich ontwikkelende 

mondiale consensus over de mogelijke 

gezondheidsrisico's voor burgers, het 

complexe post-conflictbeheer van 

radioactief afval en de financiële lasten 

ingevolge het gebruik van dergelijke 

wapens; projecten voor de beoordeling en 

opruiming van verarmd uranium in de 

financieringinstrumenten van de EU voor 

mijnbestrijding op te nemen; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/2 

Amendement  2 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 

2016/2020(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter f bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  (f bis) meer aandacht te besteden aan de 

stijgende spanningen in de Zuid-Chinese 

Zee, in het bijzonder met het oog op de 

verwachte uitspraak van het Permanent 

Hof van Arbitrage van de VN over de 

zeegrenzen tussen de Filipijnen en China, 

en op te roepen tot multilaterale, door 

onderhandelingen tot stand gekomen 

oplossingen voor de sluimerende 

geschillen; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/3 

Amendement  3 

Barbara Lochbihler 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 

2016/2020(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter av 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(av) op grond van een ruime consensus een 

grondige hervorming van de VN-

Veiligheidsraad te steunen, om beter 

rekening te houden met de nieuwe realiteit 

in de wereld en ervoor te zorgen dat de 

Veiligheidsraad op doeltreffende wijze kan 

omgaan met bedreigingen van de 

internationale vrede en veiligheid; werk te 

maken van de langetermijndoelstelling dat 

de EU een zetel krijgt in een hervormde 

VN-Veiligheidsraad; er bij de leden van de 

Veiligheidsraad op aan te dringen hun 

vetorecht niet te gebruiken in gevallen 

waarin misdaden tegen de menselijkheid 

worden gepleegd; 

(av) op grond van een ruime consensus een 

grondige hervorming van de VN-

Veiligheidsraad te steunen, om beter 

rekening te houden met de nieuwe realiteit 

in de wereld en ervoor te zorgen dat de 

Veiligheidsraad op doeltreffende wijze kan 

omgaan met bedreigingen van de 

internationale vrede en veiligheid; kennis 

te nemen van de nieuwe situatie, waarin 

Frankrijk, doordat het het enige 

permanente EU-lid van de 

Veiligheidsraad is geworden, de 

bijzondere verantwoordelijkheid draagt de 

collectieve belangen van de 27 EU-

lidstaten te vertegenwoordigen en hopelijk 

een positieve bijdrage zal leveren aan de 

inspanningen voor de 

langetermijndoelstelling dat de EU een 

zetel krijgt in een hervormde VN-

Veiligheidsraad; er bij de leden van de 

Veiligheidsraad op aan te dringen hun 

vetorecht niet te gebruiken in gevallen 

waarin misdaden tegen de menselijkheid 

worden gepleegd; 

Or. en 

 

 


