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29. 6. 2016 A8-0146/4 

Pozměňovací návrh  4 

 Helmut Scholz, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia 

Sakorafa  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71. zasedání Valného shromáždění OSN 

2016/2020(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. a p 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

ap) přivítat skutečnost, že Valné 

shromáždění OSN dne 9. září 2014 přijalo 

stěžejní rezoluci č. 68/304, která uznává 

„svrchované právo každého státu na 

restrukturalizaci svého státního dluhu, 

které by nemělo být mařeno nebo 

narušováno jakýmkoli opatřením přijatým 

v jiném státě“, v níž se dále uvádí, že „je 

znepokojující, že mezinárodní finanční 

systém nemá solidní právní rámec pro 

řádnou a předvídatelnou restrukturalizaci 

státního dluhu“, a na jejímž základě byl 

zahájen postup k přijetí „mnohostranného 

právního rámce pro restrukturalizaci 

státního dluhu“; vyzvat systém OSN jako 

celek, aby tento postup plně podpořil; 

vyzvat EU a její členské státy, aby se 

tohoto procesu aktivně účastnily; 

ap) přivítat skutečnost, že Valné 

shromáždění OSN dne 9. září 2014 přijalo 

stěžejní rezoluci č. 68/304, která uznává 

„svrchované právo každého státu na 

restrukturalizaci svého státního dluhu, 

které by nemělo být mařeno nebo 

narušováno jakýmkoli opatřením přijatým 

v jiném státě“, v níž se dále uvádí, že „je 

znepokojující, že mezinárodní finanční 

systém nemá solidní právní rámec pro 

řádnou a předvídatelnou restrukturalizaci 

státního dluhu“, a na jejímž základě byl 

zahájen postup k přijetí „mnohostranného 

právního rámce pro restrukturalizaci 

státního dluhu“; vyzvat systém OSN jako 

celek, aby tento proces plně podpořil; 

vyzvat EU a její členské státy, aby se 

tohoto procesu aktivně účastnily, zejména 

v rámci probíhající práce výboru OSN pro 

restrukturalizaci státního dluhu 

ustaveného ad hoc; 

Or. en 
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29. 6. 2016 A8-0146/5 

Pozměňovací návrh  5 

 Helmut Scholz, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia 

Sakorafa  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71. zasedání Valného shromáždění OSN 

2016/2020(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. ar a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 ara) podporovat mezinárodní spolupráci 

ve finančních službách v rámci OSN, 

např. vytvořením stálého fóra OSN pro 

finanční služby a stálého mezinárodního 

tribunálu pro finanční služby, aby bylo 

možné podávat stížnosti na nesprávné 

počínání poskytovatelů finančních služeb; 

Or. en 
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29. 6. 2016 A8-0146/6 

Pozměňovací návrh  6 

 Helmut Scholz, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia 

Sakorafa  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71. zasedání Valného shromáždění OSN 

2016/2020(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. aw a) (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 awa) zabývat se návrhem, který předložila 

řada mezinárodních organizací, 

mezinárodních nevládních organizací a 

mezinárodních sítí, jež s ohledem na svou 

dlouholetou zkušenost s „Arriovým 

formátem“ používaným v rámci činnosti 

Rady bezpečnosti OSN požadují, aby bylo 

nestátním subjektům přiznáno všeobecné 

právo být zastoupeni při jednáních OSN o 

záležitostech, které se jich přímo dotýkají; 

Or. en 
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29. 6. 2016 A8-0146/7 

Pozměňovací návrh  7 

 Helmut Scholz, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Sofia 

Sakorafa  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71. zasedání Valného shromáždění OSN 

2016/2020(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že by EU měla hrát 

aktivní úlohu při budování Organizace 

spojených národů, která může účinně 

přispívat k řešením celosvětového rozsahu, 

míru, bezpečnosti, otázce lidských práv, 

demokracii a mezinárodnímu řádu 

založenému na zásadách právního státu; 

B. vzhledem k tomu, že by EU měla hrát 

aktivní úlohu při budování Organizace 

spojených národů, která může účinně 

přispívat k řešením celosvětového rozsahu, 

míru, bezpečnosti, otázce lidských práv, 

demokracii, mezinárodnímu řádu 

založenému na zásadách právního státu a k 

rozvoji, který je udržitelný z hlediska 

hospodářských, sociálních a 

environmentálních podmínek, pomocí 

rozšíření systémů sociálního zabezpečení, 

plné zaměstnanosti, důstojné práce a také 

pomocí prosazování práv zakotvených v 

paktu OSN o sociálních právech; 

Or. en 

 

 


