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29.6.2018 A8-0230/1 

Tarkistus  1 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunto 

2018/2040(INI) 

Suositusehdotus 

1 kohta – g alakohta 

 

Suositusehdotus Tarkistus 

g) korostetaan, että EU:n 

jäsenvaltioiden on tärkeää sitoutua 

koordinoimaan toimintaansa YK:n 

järjestelmään kuuluvissa elimissä ja 

virastoissa, 

g) kunnioitetaan jäsenvaltioiden 

oikeutta ajaa etujaan YK:n järjestelmään 

kuuluvissa elimissä ja virastoissa 

parhaaksi katsomallaan tavalla; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/2 

Tarkistus  2 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunto 

2018/2040(INI) 

Suositusehdotus 

1 kohta – h alakohta 

 

Suositusehdotus Tarkistus 

h) tuetaan kattavaa YK:n 

turvallisuusneuvoston uudistamista, jotta 

sen edustuksellisuutta vodaan parantaa 

laajan konsensuksen pohjalta, jotta 

varmistetaan, että neuvosto pystyy 

puuttumaan nopeasti ja tehokkaasti 

kansainväliseen rauhaan ja 

turvallisuuteen kohdistuviin uhkiin; 

edistetään YK:n yleiskokouksen työn 

uudistamista ja kaikkien YK:n elinten 

toiminnan koordinoinnin ja 

johdonmukaisuuden tehostamista, 

h) edistetään YK:n yleiskokouksen 

työn uudistamista ja kaikkien YK:n elinten 

toiminnan koordinoinnin ja 

johdonmukaisuuden tehostamista, 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/3 

Tarkistus  3 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunto 

2018/2040(INI) 

Suositusehdotus 

1 kohta – i alakohta 

 

Suositusehdotus Tarkistus 

i) tehostetaan pyrkimyksiä uudistaa 

varsinkin YK:n turvallisuusneuvostoa 

sekä erityisesti rajoitetaan merkittävästi 

tai säännellään veto-oikeuden käyttöä 

erityisesti tapauksissa, joissa on todisteita 

sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä 

vastaan ja jotka ovat halvaannuttaneet 

päätöksenteon , ja muutetaan 

turvallisuusneuvoston kokoonpanoa 

vastaamaan paremmin globaalia 

nykymaailmaa, muun muassa 

varmistamalla Euroopan unionille pysyvä 

paikka, 

Poistetaan. 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/4 

Tarkistus  4 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunto 

2018/2040(INI) 

Suositusehdotus 

1 kohta – j alakohta 

 

Suositusehdotus Tarkistus 

j) kehotetaan EU:ta ja sen 

jäsenvaltioita puhumaan yhdellä äänellä; 

tuetaan Euroopan ulkosuhdehallinnon, 

New Yorkissa ja Genevessä toimivien 

EU:n edustustojen sekä jäsenvaltioiden 

toimia EU:n kannan koordinoimisen 

parantamiseksi ja EU:n yhteisen kannan 

aikaansaamiseksi äänestyksissä, jotta 

parannetaan EU:n yhtenäisyyttä ja 

uskottavuutta YK:ssa, 

Poistetaan. 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/5 

Tarkistus  5 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunto 

2018/2040(INI) 

Suositusehdotus 

1 kohta – n alakohta 

 

Suositusehdotus Tarkistus 

n) kehotetaan EU:ta ja YK:ta 

toimimaan toisiaan täydentäen ja 

vahvistaen aina, kun rauha ja 

turvallisuus ovat uhattuina; 

käynnistetään jäsennelty poliittinen 

yhteistyö EU:n ja YK:n välillä, 

Poistetaan. 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/6 

Tarkistus  6 

Jonathan Bullock 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunto 

2018/2040(INI) 

Suositusehdotus 

1 kohta – z alakohta 

 

Suositusehdotus Tarkistus 

z) säilytetään Iranin sekä 

turvallisuusneuvoston jäsenmaiden ja 

Saksan välinen ydinsopimus 

kansainvälisen ja erityisesti EU:n 

diplomatian merkittävänä menestyksenä 

ja jatketaan Yhdysvaltojen painostamista 

sen käytännön täytäntöönpanoon, 

Poistetaan. 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/7 

Tarkistus  7 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunto 

2018/2040(INI) 

Suositusehdotus 

1 kohta – as alakohta 

 

Suositusehdotus Tarkistus 

as) esitetään huoli siitä, että nykyinen 

asevalvonta- ja aseistariisuntajärjestelmä ja 

sen oikeudelliset välineet ovat 

heikentyneet; tuetaan kaikkia toimia, joilla 

asevalvonta- ja aseistariisuntaohjelma 

pyritään saattamaan takaisin raiteelleen, 

myös aseidenriisuntakonferenssin 

palauttamista käyttöön; edistetään 

ydinasesulkua vuoden 2020 

tarkistusprosessin avulla saattamalla 

sopimus täydellisestä ydinkoekiellosta 

viipymättä voimaan; toteutetaan toimia 

kemiallisten aseiden kieltosopimuksen 

panemiseksi täytäntöön; vahvistetaan 

sitoutuminen kyseisen sopimuksen 

tavoitteisiin ja kannustetaan kaikkia YK:n 

jäsenvaltioita ratifioimaan kieltosopimus 

tai liittymään siihen; lujitetaan 

Kemiallisten aseiden kieltojärjestöä 

(OPCW) ja sen toimintaa varmistamalla, 

että sillä on riittävät taloudelliset resurssit 

ja riittävä henkilöstö sen tavoitteiden 

saavuttamiseksi; varmistetaan 

aseistariisunta- ja asevalvontasopimusten 

rikkomista koskeva tilivelvollisuus 

nykyisillä asevalvontaa ja aseistariisuntaa 

koskevien välineiden mekanismeilla; 

tuetaan ydinasekieltosopimusta, jota tuki 

122 YK:n jäsenvaltiota vuonna 2017, ja 

työskennellään sen puolesta, että kaikki 

YK:n jäsenvaltiot allekirjoittavat ja 

as) esitetään huoli siitä, että nykyinen 

asevalvonta- ja aseistariisuntajärjestelmä ja 

sen oikeudelliset välineet ovat 

heikentyneet; tuetaan kaikkia toimia, joilla 

asevalvonta- ja aseistariisuntaohjelma 

pyritään saattamaan takaisin raiteelleen, 

myös aseidenriisuntakonferenssin 

palauttamista käyttöön; edistetään 

ydinasesulkua vuoden 2020 

tarkistusprosessin avulla saattamalla 

sopimus täydellisestä ydinkoekiellosta 

viipymättä voimaan; toteutetaan toimia 

kemiallisten aseiden kieltosopimuksen 

panemiseksi täytäntöön; vahvistetaan 

sitoutuminen kyseisen sopimuksen 

tavoitteisiin ja kannustetaan kaikkia YK:n 

jäsenvaltioita ratifioimaan kieltosopimus 

tai liittymään siihen; lujitetaan 

Kemiallisten aseiden kieltojärjestöä 

(OPCW) ja sen toimintaa varmistamalla, 

että sillä on riittävät taloudelliset resurssit 

ja riittävä henkilöstö sen tavoitteiden 

saavuttamiseksi; varmistetaan, että 

tapauksissa, joissa kemiallisten aseiden 

käytöstä raportoidaan, syylliset saatetaan 

oikeuden eteen; varmistetaan 

aseistariisunta- ja asevalvontasopimusten 

rikkomista koskeva tilivelvollisuus 

nykyisillä asevalvontaa ja aseistariisuntaa 

koskevien välineiden mekanismeilla; 

tuetaan YK:n pyrkimyksiä estää muita kuin 
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ratifioivat kyseisen sopimuksen; 

edistetään kiireellisesti ydinaseriisuntaa 

alueellisesti ja maailmanlaajuisesti 

noudattamalla 27. lokakuuta 2016 

annettua parlamentin päätöslauselmaa, 

jossa kehotetaan kaikkia EU:n 

jäsenvaltioita tukemaan YK:n 

konferenssia, jossa neuvoteltiin 

ydinaseiden kieltämistä koskevasta 

oikeudellisesti sitovasta välineestä; tuetaan 

YK:n pyrkimyksiä estää muita kuin 

valtiollisia toimijoita ja terroristiryhmiä 

kehittämästä, valmistamasta, hankkimasta 

tai siirtämästä joukkotuhoaseita ja niiden 

maaliinsaattamisjärjestelmiä; vaaditaan 

ydinsulkusopimuksen, kemiallisten aseiden 

kieltosopimuksen ja biologisten aseiden 

kieltosopimuksen täysimääräistä 

täytäntöönpanoa, 

valtiollisia toimijoita ja terroristiryhmiä 

kehittämästä, valmistamasta, hankkimasta 

tai siirtämästä joukkotuhoaseita ja niiden 

maaliinsaattamisjärjestelmiä; vaaditaan 

ydinsulkusopimuksen, kemiallisten aseiden 

kieltosopimuksen ja biologisten aseiden 

kieltosopimuksen täysimääräistä 

täytäntöönpanoa, 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/8 

Tarkistus  8 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunto 

2018/2040(INI) 

Suositusehdotus 

1 kohta – abm alakohta 

 

Suositusehdotus Tarkistus 

abm) puututaan ennakoivasti kaikkein 

haastavimpiin ilmastonmuutoksen 

seurauksiin ja varmistetaan suojelu 

ilmastonmuutoksen uhreille, erityisesti 

tunnustamalla YK:n tasolla 

ilmastopakolaisten suojeluasema, 

abm) puututaan ennakoivasti kaikkein 

haastavimpiin ilmastonmuutoksen 

seurauksiin, 

Or. en 

 

 


