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29.6.2018 A8-0230/1 

Τροπολογία  1 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 

2018/2040(INI) 

Πρόταση σύστασης 

Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 

 

Πρόταση σύστασης Τροπολογία 

ζ) να υπογραμμίσει τη σημασία που 

δίνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ στον 

συντονισμό της δράσης τους στα όργανα 

και τους οργανισμούς του συστήματος των 

Ηνωμένων Εθνών· 

ζ) να σεβαστεί το δικαίωμα των 

κρατών μελών της ΕΕ να εκπροσωπούν 

τα συμφέροντά τους στα όργανα και τους 

οργανισμούς του συστήματος των 

Ηνωμένων Εθνών με όποιο τρόπο κρίνουν 

σκόπιμο· 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/2 

Τροπολογία  2 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 

2018/2040(INI) 

Πρόταση σύστασης 

Παράγραφος 1 – στοιχείο η 

 

Πρόταση σύστασης Τροπολογία 

η) να ζητήσει εκτεταμένη 

μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας 

του ΟΗΕ με σκοπό τη βελτίωση της 

αντιπροσωπευτικότητάς του στη βάση 

ευρείας συναίνεσης, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ταχύτερη και 

αποτελεσματικότερη αντίδρασή του στις 

απειλές κατά της διεθνούς ειρήνης και 

ασφάλειας· να προωθήσει την εμφύσηση 

νέας πνοής στις εργασίες  της Γενικής 

Συνέλευσης και τη βελτίωση του 

συντονισμού και της συνοχής των δράσεων 

όλων των θεσμικών οργάνων του ΟΗΕ· 

η) να προωθήσει την εμφύσηση νέας 

πνοής στις εργασίες  της Γενικής 

Συνέλευσης και τη βελτίωση του 

συντονισμού και της συνοχής των δράσεων 

όλων των θεσμικών οργάνων του ΟΗΕ· 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/3 

Τροπολογία  3 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 

2018/2040(INI) 

Πρόταση σύστασης 

Παράγραφος 1 – στοιχείο θ 

 

Πρόταση σύστασης Τροπολογία 

θ) να διπλασιάσει τις προσπάθειες 

ιδίως για τη μεταρρύθμιση του ΣΑΗΕ, 

μέσω του σημαντικού περιορισμού ή της 

ρύθμισης της χρήσης του δικαιώματος 

αρνησικυρίας, ιδίως στις περιπτώσεις 

ύπαρξης στοιχείων τα οποία 

αποδεικνύουν τη διάπραξη εγκλημάτων 

πολέμου και εγκλημάτων κατά της 

ανθρωπότητας, που παρεμποδίζει τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και μέσω 

της μεταβολής της σύνθεσης των μελών 

του, προκειμένου να αντικατοπτρίζει 

καλύτερα τον σύγχρονο κόσμο, μεταξύ 

άλλων, μέσα από την παραχώρηση 

μόνιμης θέσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

διαγράφεται 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/4 

Τροπολογία  4 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 

2018/2040(INI) 

Πρόταση σύστασης 

Παράγραφος 1 – στοιχείο ι 

 

Πρόταση σύστασης Τροπολογία 

ι) να ζητήσει από την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της να μιλούν με μία φωνή· 

υποστηρίζει τις προσπάθειες της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 

Δράσης (ΕΥΕΔ), της αντιπροσωπείας της 

ΕΕ στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη και 

των κρατών μελών για τη βελτίωση του 

συντονισμού των θέσεων της ΕΕ και την 

επίτευξη κοινής ενωσιακής στάσης κατά 

τις ψηφοφορίες, προκειμένου να 

βελτιωθούν η συνοχή και η αξιοπιστία 

της ΕΕ στον ΟΗΕ· 

ι) διαγράφεται 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/5 

Τροπολογία  5 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 

2018/2040(INI) 

Πρόταση σύστασης 

Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ 

 

Πρόταση σύστασης Τροπολογία 

ιδ) να καλέσει την ΕΕ και τον ΟΗΕ 

να διαδραματίσουν συμπληρωματικούς 

και αμοιβαία ενισχυτικούς ρόλους κάθε 

φορά που απειλούνται η ειρήνη και η 

ασφάλεια· να δρομολογήσει μια 

διαρθρωμένη πολιτική συνεργασία 

ανάμεσα στην ΕΕ και τον ΟΗΕ· 

διαγράφεται 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/6 

Τροπολογία  6 

Jonathan Bullock 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 

2018/2040(INI) 

Πρόταση σύστασης 

Παράγραφος 1 – στοιχείο κστ 

 

Πρόταση σύστασης Τροπολογία 

κστ) να υποστηρίξει την πυρηνική 

συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των μελών 

του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και 

της Γερμανίας, ως σημαντική επιτυχία 

της διεθνούς και κυρίως της ενωσιακής 

διπλωματίας και να συνεχίσει να ασκεί 

πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες 

προκειμένου να εργαστούν για την 

πρακτική εφαρμογή της· 

διαγράφεται 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/7 

Τροπολογία  7 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 

2018/2040(INI) 

Πρόταση σύστασης 

Παράγραφος 1 – στοιχείο με 

 

Πρόταση σύστασης Τροπολογία 

με) να εκφράσει την ανησυχία του για 

τη διάβρωση του υφιστάμενου συστήματος 

ελέγχου των όπλων και αφοπλισμού και 

των νομικών μέσων του· να στηρίξει όλες 

τις προσπάθειες επαναφοράς του 

θεματολογίου για τον έλεγχο των όπλων 

και τον αφοπλισμό, μεταξύ άλλων με την 

επανενεργοποίηση της διάσκεψης για τον 

αφοπλισμό· να προωθήσει τη μη διάδοση 

των πυρηνικών όπλων μέσω της 

διαδικασίας επανεξέτασης του 2020, 

θέτοντας χωρίς καθυστέρηση σε εφαρμογή 

τη Συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση 

των πυρηνικών δοκιμών· να καταβάλει 

προσπάθειες για να τεθεί σε εφαρμογή η 

Σύμβαση για τα χημικά όπλα· να 

επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή του για την 

επίτευξη των στόχων της και να 

ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ 

να την επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν 

σε αυτή· να ενισχύσει τον Οργανισμό για 

την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων 

(ΟΧΑΟ) και το έργο του, εξασφαλίζοντας 

ότι θα διαθέτει επαρκείς χρηματοδοτικούς 

πόρους και προσωπικό για την επίτευξη 

των στόχων του· να διασφαλίσει την 

προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη 

όταν υπάρχουν  καταγγελίες για χρήση 

χημικών όπλων· να εξασφαλίσει τη 

λογοδοσία για τις παραβιάσεις των 

συνθηκών για τον αφοπλισμό και τον 

με) να εκφράσει την ανησυχία του για 

τη διάβρωση του υφιστάμενου συστήματος 

ελέγχου των όπλων και αφοπλισμού και 

των νομικών μέσων του· να στηρίξει όλες 

τις προσπάθειες επαναφοράς του 

θεματολογίου για τον έλεγχο των όπλων 

και τον αφοπλισμό, μεταξύ άλλων με την 

επανενεργοποίηση της διάσκεψης για τον 

αφοπλισμό· να προωθήσει τη μη διάδοση 

των πυρηνικών όπλων μέσω της 

διαδικασίας επανεξέτασης του 2020, 

θέτοντας χωρίς καθυστέρηση σε εφαρμογή 

τη Συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση 

των πυρηνικών δοκιμών· να καταβάλει 

προσπάθειες για να τεθεί σε εφαρμογή η 

Σύμβαση για τα χημικά όπλα· να 

επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή του για την 

επίτευξη των στόχων της και να 

ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ 

να την επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν 

σε αυτή· να ενισχύσει τον Οργανισμό για 

την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων 

(ΟΧΑΟ) και το έργο του, εξασφαλίζοντας 

ότι θα διαθέτει επαρκείς χρηματοδοτικούς 

πόρους και προσωπικό για την επίτευξη 

των στόχων του· να διασφαλίσει την 

προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη 

όταν υπάρχουν  καταγγελίες για χρήση 

χημικών όπλων· να εξασφαλίσει τη 

λογοδοσία για τις παραβιάσεις των 

συνθηκών για τον αφοπλισμό και τον 
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έλεγχο των όπλων μέσω των υφιστάμενων 

μηχανισμών ελέγχου των όπλων και των 

μέσων αφοπλισμού· να υποστηρίξει τη 

Συνθήκη για την απαγόρευση των 

πυρηνικών όπλων την οποία υποστήριξαν 

το 2017 122 κράτη μέλη του ΟΗΕ και να 

καταβάλει προσπάθειες για την υπογραφή 

και την επικύρωση αυτής της Συνθήκης 

από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ· να 

προωθήσει επειγόντως τον πυρηνικό 

αφοπλισμό τόσο σε περιφερειακό όσο και 

παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με το 

ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 27ης 

Οκτωβρίου 2016, το οποίο ζητεί από όλα 

τα κράτη μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν 

τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για 

τη διαπραγμάτευση ενός νομικά 

δεσμευτικού μέσου για την απαγόρευση 

των πυρηνικών όπλων· να υποστηρίξει τις 

προσπάθειες του ΟΗΕ για να αποτραπεί η 

ανάπτυξη, κατασκευή, απόκτηση ή 

μεταφορά όπλων μαζικής καταστροφής 

καθώς και των συστημάτων διανομής τους 

από μη κρατικούς φορείς και 

τρομοκρατικές ομάδες· να επιμείνει στην 

πλήρη συμμόρφωση με τη Συνθήκη για τη 

Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων 

(NPT), τη Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα 

και τη Σύμβαση για τα Βιολογικά Όπλα· 

έλεγχο των όπλων μέσω των υφιστάμενων 

μηχανισμών ελέγχου των όπλων και των 

μέσων αφοπλισμού· να υποστηρίξει τις 

προσπάθειες του ΟΗΕ για να αποτραπεί η 

ανάπτυξη, κατασκευή, απόκτηση ή 

μεταφορά όπλων μαζικής καταστροφής 

καθώς και των συστημάτων διανομής τους 

από μη κρατικούς φορείς και 

τρομοκρατικές ομάδες· να επιμείνει στην 

πλήρη συμμόρφωση με τη Συνθήκη για τη 

Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων 

(NPT), τη Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα 

και τη Σύμβαση για τα Βιολογικά Όπλα· 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/8 

Τροπολογία  8 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 

2018/2040(INI) 

Πρόταση σύστασης 

Παράγραφος 1 – στοιχείο ρα) 

 

Πρόταση σύστασης Τροπολογία 

ρα) να αντιμετωπίσει προορατικά τις 

πιο απαιτητικές προκλήσεις της κλιματικής 

αλλαγής και να διασφαλίσει τη δέουσα 

προστασία των θυμάτων της, 

συγκεκριμένα μέσω της αναγνώρισης σε 

επίπεδο ΟΗΕ του καθεστώτος 

προστασίας του κλιματικού πρόσφυγα· 

ρα) να αντιμετωπίσει προορατικά τις 

πιο απαιτητικές προκλήσεις της κλιματικής 

αλλαγής· 

Or. en 

 

 


