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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.6.2018 A8-0230/1 

Módosítás  1 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Az ENSZ Közgyűlésének 73. ülésszaka 

2018/2040(INI) 

Ajánlásra irányuló javaslat 

1 bekezdés – g pont 

 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás 

g) hangsúlyozza, hogy az uniós 

tagállamok nagy fontosságot 

tulajdonítanak fellépéseik 

összehangolásának az ENSZ rendszerének 

szerveiben és testületeiben; 

g) tartsa tiszteletben az uniós 

tagállamok azon jogát, hogy az ENSZ 

rendszerének szerveiben és testületeiben 

saját érdekeiket képviseljék, úgy, ahogyan 

jónak látják; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/2 

Módosítás  2 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Az ENSZ Közgyűlésének 73. ülésszaka 

2018/2040(INI) 

Ajánlásra irányuló javaslat 

1 bekezdés – h pont 

 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás 

h) hívjon fel az ENSZ Biztonsági 

Tanácsának (ENSZ BT) széles 

konszenzuson alapuló, átfogó reformjára 

reprezentativitásának javítása érdekében, 

azért, hogy a Biztonsági Tanács 

gyorsabban és eredményesebben tudjon 

reagálni a nemzetközi békét és biztonságot 

fenyegető veszélyekre; mozdítsa elő az 

ENSZ Közgyűlése munkájának 

revitalizációját, valamint az összes ENSZ-

intézmény intézkedéseinek jobb 

összehangolását és koherenciáját; 

h) mozdítsa elő az ENSZ Közgyűlése 

munkájának revitalizációját, valamint az 

összes ENSZ-intézmény intézkedéseinek 

jobb összehangolását és koherenciáját; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/3 

Módosítás  3 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Az ENSZ Közgyűlésének 73. ülésszaka 

2018/2040(INI) 

Ajánlásra irányuló javaslat 

1 bekezdés – i pont 

 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás 

i) kétszerezze meg az ENSZ BT 

reformjára irányuló erőfeszítéseket, 

különösen a bizonyított háborús bűnök és 

emberiesség elleni bűncselekmények 

esetén a döntéshozatali folyamatot 

akadályozó vétójog használatának 

lényeges mértékű korlátozása vagy 

szabályozása, valamint a tagság 

összetételének megváltoztatása – többek 

között az Európai Uniónak biztosított 

állandó tagság– révén, hogy az jobban 

tükrözze a jelenlegi globális rendet; 

törölve 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/4 

Módosítás  4 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Az ENSZ Közgyűlésének 73. ülésszaka 

2018/2040(INI) 

Ajánlásra irányuló javaslat 

1 bekezdés – j pont 

 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás 

j) szólítsa fel az EU-t és annak 

tagállamait, hogy egységes álláspontot 

képviseljenek; támogatja az Európai 

Külügyi Szolgálat (EKSZ), az EU New 

York-i és genfi küldöttségei és a 

tagállamok által tett erőfeszítéseket, 

amelyek célja az uniós álláspontok 

összehangolásának javítása és szavazás 

esetén közös uniós hozzáállás kialakítása, 

ezáltal az EU ENSZ-en belüli 

következetességének és hitelességének 

javítása; 

j) törölve 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/5 

Módosítás  5 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Az ENSZ Közgyűlésének 73. ülésszaka 

2018/2040(INI) 

Ajánlásra irányuló javaslat 

1 bekezdés – n pont 

 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás 

n) hívja fel az EU-t és az ENSZ-et 

arra, hogy egymást kiegészítő és 

megerősítő szerepet töltsenek be, amikor a 

békét és a biztonságot veszély fenyegeti; 

kezdeményezzen strukturált politikai 

együttműködést az EU és az ENSZ között; 

törölve 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/6 

Módosítás  6 

Jonathan Bullock 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Az ENSZ Közgyűlésének 73. ülésszaka 

2018/2040(INI) 

Ajánlásra irányuló javaslat 

1 bekezdés – z pont 

 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás 

z) támogassa az Irán és a Biztonsági 

Tanács tagjai, továbbá Németország 

közötti nukleáris megállapodást mint a 

nemzetközi és különösen az uniós 

diplomácia jelentős sikerét, és továbbra is 

gyakoroljon nyomást az Egyesült 

Államokra a gyakorlati végrehajtás 

érdekében; 

törölve 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/7 

Módosítás  7 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Az ENSZ Közgyűlésének 73. ülésszaka 

2018/2040(INI) 

Ajánlásra irányuló javaslat 

1 bekezdés – a s pont 

 

Ajánlásra irányuló javaslat Amendment 

as) fejezze ki aggodalmát a meglévő 

fegyverzetellenőrzési és leszerelési 

rendszer, valamint e rendszer jogi 

eszközeinek erodálódásával kapcsolatban; 

támogasson a fegyverzet-ellenőrzési és 

leszerelési menetrend visszaállítására 

irányuló valamennyi erőfeszítést, akár a 

leszerelési konferencia felélesztése révén; 

segítse elő a 2020-as felülvizsgálati 

folyamat révén a nukleáris fegyverek 

elterjedésének megakadályozását azáltal, 

hogy haladéktalanul hatályba lépteti az 

Átfogó Atomcsend-szerződést; tegyen 

lépéseket a vegyi fegyverekről szóló 

egyezmény érvényesítése érdekében; 

erősítse meg az egyezmény célkitűzései 

iránti elkötelezettségét, és buzdítsa az 

ENSZ valamennyi tagállamát annak 

ratifikálására vagy az ahhoz való 

csatlakozásra; erősítse meg a 

Vegyifegyver-tilalmi Szervezetet (OPCW) 

és annak munkáját, biztosítva, hogy a 

szervezet céljai teljesítéséhez kellő anyagi 

forrásokkal és személyi állománnyal 

rendelkezzen; biztosítsa, hogy azokban az 

esetekben, amelyekben vegyi fegyver 

használatáról számolnak be, az elkövetőket 

bíróság elé állítsák; a meglévő fegyverzet-

ellenőrzési mechanizmusok és leszerelési 

eszközök segítségével biztosítsa a 

leszerelési és fegyverzet-ellenőrzési 

as) fejezze ki aggodalmát a meglévő 

fegyverzetellenőrzési és leszerelési 

rendszer, valamint e rendszer jogi 

eszközeinek erodálódásával kapcsolatban; 

támogasson a fegyverzet-ellenőrzési és 

leszerelési menetrend visszaállítására 

irányuló valamennyi erőfeszítést, akár a 

leszerelési konferencia felélesztése révén; 

segítse elő a 2020-as felülvizsgálati 

folyamat révén a nukleáris fegyverek 

elterjedésének megakadályozását azáltal, 

hogy haladéktalanul hatályba lépteti az 

Átfogó Atomcsend-szerződést; tegyen 

lépéseket a vegyi fegyverekről szóló 

egyezmény érvényesítése érdekében; 

erősítse meg az egyezmény célkitűzései 

iránti elkötelezettségét, és buzdítsa az 

ENSZ valamennyi tagállamát annak 

ratifikálására vagy az ahhoz való 

csatlakozásra; erősítse meg a 

Vegyifegyver-tilalmi Szervezetet (OPCW) 

és annak munkáját, biztosítva, hogy a 

szervezet céljai teljesítéséhez kellő anyagi 

forrásokkal és személyi állománnyal 

rendelkezzen; biztosítsa, hogy azokban az 

esetekben, amelyekben vegyi fegyver 

használatáról számolnak be, az elkövetőket 

bíróság elé állítsák; a meglévő fegyverzet-

ellenőrzési mechanizmusok és leszerelési 

eszközök segítségével biztosítsa a 

leszerelési és fegyverzet-ellenőrzési 
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szerződések megsértéséért való 

elszámoltathatóságot; támogassa a 2017-

ben 122 ENSZ-tagállam által támogatott, 

a nukleáris fegyverek betiltásáról szóló 

szerződést, és tegyen azért, hogy e 

szerződést valamennyi ENSZ-tagállam 

aláírja és ratifikálja; haladéktalanul 

mozdítsa elő a nukleáris leszerelést mind 

regionális, mind globális szinten, 

összhangban a Parlament 2016. október 

27-i állásfoglalásával, amely felszólítja 

valamennyi uniós tagállamot, hogy 

támogassák az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének egy a nukleáris fegyverek 

betiltására irányuló, jogilag kötelező erejű 

eszköz megvitatását célzó konferenciáját; 

támogassa az ENSZ arra irányuló 

erőfeszítéseit, hogy megakadályozza a 

tömegpusztító fegyverek és 

hordozóeszközeik nem állami szereplők és 

terrorista csoportok általi kifejlesztését, 

gyártását, beszerzését vagy átadását; 

ragaszkodjon a nukleáris fegyverek 

elterjedésének megakadályozásáról szóló 

szerződés (NPT), a vegyi fegyverekről 

szóló egyezmény és a biológiai 

fegyverekről szóló egyezmény teljes körű 

betartásához; 

szerződések megsértéséért való 

elszámoltathatóságot; támogassa az ENSZ 

arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 

megakadályozza a tömegpusztító 

fegyverek és hordozóeszközeik nem állami 

szereplők és terrorista csoportok általi 

kifejlesztését, gyártását, beszerzését vagy 

átadását; ragaszkodjon a nukleáris 

fegyverek elterjedésének 

megakadályozásáról szóló szerződés 

(NPT), a vegyi fegyverekről szóló 

egyezmény és a biológiai fegyverekről 

szóló egyezmény teljes körű betartásához; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/8 

Módosítás  8 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Az ENSZ Közgyűlésének 73. ülésszaka 

2018/2040(INI) 

Ajánlásra irányuló javaslat 

1 bekezdés – a b m pont 

 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás 

abm) kezelje proaktívan az 

éghajlatváltozás legnagyobb kihívást 

jelentő következményeit, és gondoskodjon 

az éghajlatváltozás áldozatainak kellő 

védelméről, nevezetesen a 

klímamenekültek ENSZ-szintű védelmi 

státuszának elismerése révén; 

abm) kezelje proaktívan az 

éghajlatváltozás legnagyobb kihívást 

jelentő következményeit; 

Or. en 

 

 


