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BG Единство в многообразието BG 

29.6.2018 A8-0230/1 

Изменение  1 

Джонатан Булък, Емерик Шопрад 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0230/2018 

Ойген Фройнд 

73-та сесия на Общото събрание на ООН 

2018/2040(INI) 

Предложение за препоръка 

Параграф 1 – буква ж 

 

Предложение за препоръка Изменение 

ж) да подчертае значението, 

което държавите – членки на ЕС, 

отдават на координирането на 

действията си в рамките на органите и 

институциите в системата на ООН; 

ж) да уважава правото на 

държавите – членки на ЕС, да 

представляват интересите си в 

рамките на органите и институциите в 

системата на ООН, както намират за 

необходимо; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/2 

Изменение  2 

Джонатан Булък, Емерик Шопрад 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0230/2018 

Ойген Фройнд 

73-та сесия на Общото събрание на ООН 

2018/2040(INI) 

Предложение за препоръка 

Параграф 1 – буква з 

 

Предложение за препоръка Изменение 

з) да призове за цялостна 

реформа на Съвета за сигурност на 

ООН (СС на ООН), за да се подобри 

неговата представителност въз 

основа на широк консенсус, за да се 

гарантира неговата по-бърза и по-

ефективна реакция на заплахи за 

международния мир и сигурност; да 

насърчи съживяването на работата на 

Общото събрание и по-добрата 

координация и съгласуваност на 

действията на всички институции на 

ООН; 

з) да насърчи съживяването на 

работата на Общото събрание и по-

добрата координация и съгласуваност 

на действията на всички институции на 

ООН; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/3 

Изменение  3 

Джонатан Булък, Емерик Шопрад 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0230/2018 

Ойген Фройнд 

73-та сесия на Общото събрание на ООН 

2018/2040(INI) 

Предложение за препоръка 

Параграф 1 – буква и 

 

Предложение за препоръка Изменение 

и) да удвои усилията за 

реформиране в частност на СС на 

ООН, по-специално чрез значително 

ограничаване или чрез регулиране на 

използването на правото на вето, 

особено в случаите, когато са налице 

доказателства за военни 

престъпления и за престъпления 

срещу човечеството, препятствали 

процеса на вземане на решения и чрез 

промяна в състава на неговите 

членове, за да бъде отразен по-добре 

съвременният глобален ред, наред с 

другото, чрез предоставяне на 

постоянно място на Европейския 

съюз; 

заличава се 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/4 

Изменение  4 

Джонатан Булък, Емерик Шопрад 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0230/2018 

Ойген Фройнд 

73-та сесия на Общото събрание на ООН 

2018/2040(INI) 

Предложение за препоръка 

Параграф 1 – буква й 

 

Предложение за препоръка Изменение 

й) да призове ЕС и неговите 

държави членки да говорят с един 

глас; подкрепя усилията от страна на 

Европейската служба за външна 

дейност (ЕСВД), делегациите на ЕС в 

Ню Йорк и Женева, както и на 

държавите членки за подобряване на 

координирането на позициите на ЕС 

и за постигане на обща позиция на ЕС 

при гласуване, с цел осигуряване на по-

голяма съгласуваност и подобряване 

на доверието към ЕС в ООН; 

й) заличава се 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/5 

Изменение  5 

Джонатан Булък, Емерик Шопрад 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0230/2018 

Ойген Фройнд 

73-та сесия на Общото събрание на ООН 

2018/2040(INI) 

Предложение за препоръка 

Параграф 1 – буква н 

 

Предложение за препоръка Изменение 

н) да призове ЕС и ООН да играят 

допълваща се и укрепваща роля, всеки 

път когато са застрашени мирът и 

сигурността; да постави началото на 

структурирано политическо 

сътрудничество между ЕС и ООН; 

заличава се 

Or. en 
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 A8-0230/6 

Изменение  6 

Джонатан Булък 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0230/2018 

Ойген Фройнд 

73-та сесия на Общото събрание на ООН 

2018/2040(INI) 

Предложение за препоръка 

Параграф 1 – буква щ 

 

Предложение за препоръка Изменение 

щ) да спазва ядреното 

споразумение между Иран и 

членовете на Съвета за сигурност на 

ООН плюс Германия като важен 

успех на международната 

дипломация и по-специално на 

дипломацията на ЕС, и да продължи 

да оказва натиск върху Съединените 

щати да осъществят практическото 

му изпълнение; 

заличава се 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/7 

Изменение  7 

Джонатан Булък, Емерик Шопрад 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0230/2018 

Ойген Фройнд 

73-та сесия на Общото събрание на ООН 

2018/2040(INI) 

Предложение за препоръка 

Параграф 1 – буква а т 

 

Предложение за препоръка Изменение 

ат) да изрази загриженост във връзка 

с отслабването на съществуващата 

система за контрол върху оръжията и 

разоръжаване, както и на нейните 

правни инструменти; да подкрепи 

всички усилия за възстановяване на 

хода на програмата за контрол върху 

оръжията и разоръжаване, включително 

чрез възстановяване на Конференцията 

по разоръжаването; да насърчи 

неразпространението на ядрени оръжия 

посредством процеса за предвидения 

през 2020 г. преглед чрез незабавно 

въвеждане в сила на Договора за 

всеобхватна забрана на ядрените опити; 

да положи усилия за налагане на 

изпълнението на Конвенцията за 

химическите оръжия; да потвърди 

отново ангажимента по отношение на 

нейните цели и да насърчи всички 

държави – членки на ООН, да я 

ратифицират или да се присъединят към 

нея; да укрепи Организацията за забрана 

на химическото оръжие (OPCW) и 

нейната работа, гарантирайки, че тя 

разполага с подходящи финансови 

средства и служители за изпълнението 

на целите си; да гарантира, че в 

случаите, когато е сигнализирано за 

използване на химическо оръжие, 

извършителите се подвеждат под 

ат) да изрази загриженост във връзка 

с отслабването на съществуващата 

система за контрол върху оръжията и 

разоръжаване, както и на нейните 

правни инструменти; да подкрепи 

всички усилия за възстановяване на 

хода на програмата за контрол върху 

оръжията и разоръжаване, включително 

чрез възстановяване на Конференцията 

по разоръжаването; да насърчи 

неразпространението на ядрени оръжия 

посредством процеса за предвидения 

през 2020 г. преглед чрез незабавно 

въвеждане в сила на Договора за 

всеобхватна забрана на ядрените опити; 

да положи усилия за налагане на 

изпълнението на Конвенцията за 

химическите оръжия; да потвърди 

отново ангажимента по отношение на 

нейните цели и да насърчи всички 

държави – членки на ООН, да я 

ратифицират или да се присъединят към 

нея; да укрепи Организацията за забрана 

на химическото оръжие (OPCW) и 

нейната работа, гарантирайки, че тя 

разполага с подходящи финансови 

средства и служители за изпълнението 

на целите си; да гарантира, че в 

случаите, когато е сигнализирано за 

използване на химическо оръжие, 

извършителите се подвеждат под 
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съдебна отговорност; да гарантира 

поемането на отговорност за нарушения 

на договорите за разоръжаване и 

контрол върху оръжията чрез наличните 

механизми в рамките на инструментите 

за контрол върху оръжията и 

разоръжаване; да подкрепи Договора за 

забрана на ядрените оръжия, 

подкрепен през 2017 г. от 122 държави 

– членки на ООН, и да работи за 

подписването и ратифицирането на 

този договор от страна на всички 

държави – членки на ООН; да 

предприеме спешни мерки за ядрено 

разоръжаване както на регионално, 

така и на глобално равнище в 

съответствие с резолюцията на 

Парламента от 27 октомври 2016 г., в 

която е отправен призив към всички 

държави – членки на ЕС, да 

подкрепят Конференцията на ООН за 

водене на преговори за правно 

обвързващ инструмент за забрана на 

ядрените оръжия; да подкрепи 

усилията на ООН за предотвратяване на 

разработването, производството, 

придобиването и прехвърлянето на 

оръжия за масово унищожение и на 

системи за тяхната доставка от 

недържавни субекти и терористични 

групировки; да настоява за пълно 

спазване на Договора за 

неразпространение на ядрено оръжие 

(ДНЯО), Конвенцията за химическите 

оръжия и Конвенцията за биологичните 

оръжия; 

съдебна отговорност; да гарантира 

поемането на отговорност за нарушения 

на договорите за разоръжаване и 

контрол върху оръжията чрез наличните 

механизми в рамките на инструментите 

за контрол върху оръжията и 

разоръжаване; да подкрепи усилията на 

ООН за предотвратяване на 

разработването, производството, 

придобиването и прехвърлянето на 

оръжия за масово унищожение и на 

системи за тяхната доставка от 

недържавни субекти и терористични 

групировки; да настоява за пълно 

спазване на Договора за 

неразпространение на ядрено оръжие 

(ДНЯО), Конвенцията за химическите 

оръжия и Конвенцията за биологичните 

оръжия; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/8 

Изменение  8 

Джонатан  Булък, Емерик Шопрад 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0230/2018 

Ойген Фройнд 

73-та сесия на Общото събрание на ООН 

2018/2040(INI) 

Предложение за препоръка 

Параграф 1 – буква а б м 

 

Предложение за препоръка Изменение 

абм) да се справи активно с най-

тежките последици от изменението на 

климата и да осигури необходимата 

защита на потърпевшите от него, 

по-конкретно чрез признаване на 

равнището на ООН на статут на 

закрила за климатичните бежанци; 

абм) да се справи активно с най-

тежките последици от изменението на 

климата; 

Or. en 

 

 


