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29.6.2018 A8-0230/1 

Pakeitimas 1 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0230/2018 

Eugen Freund 

JT Generalinės Asamblėjos 73-oji sesija 

2018/2040(INI) 

Pasiūlymas dėl rekomendacijos 

1 dalies g punktas 

 

Pasiūlymas dėl rekomendacijos Pakeitimas 

g) atkreipti dėmesį į svarbą, kurią ES 

valstybės narės teikia savo veiksmų 

koordinavimui JT sistemos organuose ir 

institucijose; 

g) gerbti ES valstybių narių teisę 

atstovauti savo interesams JT sistemos 

organuose ir institucijose, kaip jos mano 

esant tinkama; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/2 

Pakeitimas 2 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas Eugen Freund 

JT Generalinės Asamblėjos 73-oji sesija 

2018/2040(INI) 

Pasiūlymas dėl rekomendacijos 

1 dalies h punktas 

 

Pasiūlymas dėl rekomendacijos Pakeitimas 

h) raginti atlikti nuodugnią JT 

Saugumo Tarybos reformą ir padidinti jos 

reprezentatyvumą remiantis plataus masto 

bendru sutarimu, siekiant užtikrinti, kad ji 

galėtų skubiau ir veiksmingiau reaguoti į 

grėsmes tarptautinei taikai ir saugumui; 

skatinti Generalinės Asamblėjos darbo 

atgaivinimą ir geresnį visų JT institucijų 

veiksmų suderinimą ir darną; 

h) skatinti Generalinės Asamblėjos 

darbo atgaivinimą ir geresnį visų JT 

institucijų veiksmų suderinimą ir darną; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/3 

Pakeitimas 3 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0230/2018 

Eugen Freund 

JT Generalinės Asamblėjos 73-oji sesija 

2018/2040(INI) 

Pasiūlymas dėl rekomendacijos 

1 dalies i punktas 

 

Pasiūlymas dėl rekomendacijos Pakeitimas 

i) dėti daugiau pastangų siekiant 

pertvarkyti JT Saugumo Tarybą, visų 

pirma gerokai apribojant arba 

reglamentuojant veto teisės naudojimą 

tais atvejais, kai esama karo nusikaltimų 

ir nusikaltimų žmoniškumui įrodymų, nes 

tai iki šiol trukdo priimti sprendimus, taip 

pat keičiant JT Saugumo Tarybos sudėtį, 

siekiant geriau atspindėti šiandienos 

pasaulio tvarką, be kita ko, suteikiant 

nuolatinę vietą Europos Sąjungai; 

Išbraukta. 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/4 

Pakeitimas 4 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0230/2018 

Eugen Freund 

JT Generalinės Asamblėjos 73-oji sesija 

2018/2040(INI) 

Pasiūlymas dėl rekomendacijos 

1 dalies j punktas 

 

Pasiūlymas dėl rekomendacijos Pakeitimas 

j) raginti ES ir valstybes nares 

laikytis vieningos pozicijos; remia 

Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT), 

ES atstovybių Niujorke ir Ženevoje ir 

valstybių narių pastangas geriau 

koordinuoti ES pozicijas ir pasiekti 

bendrą ES poziciją balsuojant, siekiant 

padidinti ES nuoseklumą ir patikimumą 

JT; 

j) Išbraukta. 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/5 

Pakeitimas 5 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0230/2018 

Eugen Freund 

JT Generalinės Asamblėjos 73-oji sesija 

2018/2040(INI) 

Pasiūlymas dėl rekomendacijos 

1 dalies n punktas 

 

Pasiūlymas dėl rekomendacijos Pakeitimas 

n) raginti ES ir JT atlikti papildomą 

ir stiprinantį vaidmenį kaskart, kai kyla 

grėsmė taikai ir saugumui; inicijuoti 

struktūrizuotą ES ir JT politinį 

bendradarbiavimą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/6 

Pakeitimas 6 

Jonathan Bullock 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0230/2018 

Eugen Freund 

JT Generalinės Asamblėjos 73-oji sesija 

2018/2040(INI) 

Pasiūlymas dėl rekomendacijos 

1 dalies z punktas 

 

Pasiūlymas dėl rekomendacijos Pakeitimas 

z) laikytis Irano ir Saugumo Tarybos 

narių bei Vokietijos branduolinio 

susitarimo, nes tai svarbus tarptautinės ir 

ypač ES diplomatijos laimėjimas, ir toliau 

daryti spaudimą JAV, kad susitarimas 

būtų įgyvendintas praktikoje; 

Išbraukta. 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/7 

Pakeitimas 7 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0230/2018 

Eugen Freund 

JT Generalinės Asamblėjos 73-oji sesija 

2018/2040(INI) 

Pasiūlymas dėl rekomendacijos 

1 dalies as punktas 

 

Pasiūlymas dėl rekomendacijos Pakeitimas 

as) išreikšti susirūpinimą dėl esamos 

ginklų kontrolės ir nusiginklavimo 

sistemos ir jos teisinių priemonių 

silpnėjimo; remti visas pastangas atnaujinti 

ginklų kontrolės ir nusiginklavimo 

darbotvarkę, be kita ko, atgaivinant 

Nusiginklavimo konferenciją; vykdant 

2020 m. peržiūros procesą, skatinti 

branduolinių ginklų neplatinimą, 

užtikrinant, kad Visuotinio branduolinių 

bandymų uždraudimo sutartis nedelsiant 

įsigaliotų; dėti pastangas užtikrinti 

Cheminio ginklo uždraudimo konvencijos 

vykdymą; patvirtinti įsipareigojimą siekti 

tos konvencijos tikslų ir raginti visas JT 

valstybes nares ratifikuoti ją ar prie jos 

prisijungti; stiprinti Cheminio ginklo 

uždraudimo organizaciją ir jos veiklą 

užtikrinant, kad ji turėtų tinkamų finansinių 

išteklių ir darbuotojų savo tikslams 

įgyvendinti; užtikrinti, kai tais atvejais, kai 

pranešama apie cheminio ginklų 

naudojimą, kaltininkai būtų patraukti 

atsakomybėn; užtikrinti atsakomybę už 

nusiginklavimo ir ginklų kontrolės sutarčių 

pažeidimus, taikant esamus ginklų 

kontrolės mechanizmus ir esamas 

nusiginklavimo priemones; remti 

Branduolinių ginklų uždraudimo sutartį, 

kuriai 2017 m. pritarė 122 JT valstybės 

narės, ir siekti, kad ją pasirašytų ir 

as) išreikšti susirūpinimą dėl esamos 

ginklų kontrolės ir nusiginklavimo 

sistemos ir jos teisinių priemonių 

silpnėjimo; remti visas pastangas atnaujinti 

ginklų kontrolės ir nusiginklavimo 

darbotvarkę, be kita ko, atgaivinant 

Nusiginklavimo konferenciją; vykdant 

2020 m. peržiūros procesą, skatinti 

branduolinių ginklų neplatinimą, 

užtikrinant, kad Visuotinio branduolinių 

bandymų uždraudimo sutartis nedelsiant 

įsigaliotų; dėti pastangas užtikrinti 

Cheminio ginklo uždraudimo konvencijos 

vykdymą; patvirtinti įsipareigojimą siekti 

tos konvencijos tikslų ir raginti visas JT 

valstybes nares ratifikuoti ją ar prie jos 

prisijungti; stiprinti Cheminio ginklo 

uždraudimo organizaciją ir jos veiklą 

užtikrinant, kad ji turėtų tinkamų finansinių 

išteklių ir darbuotojų savo tikslams 

įgyvendinti; užtikrinti, kai tais atvejais, kai 

pranešama apie cheminio ginklų 

naudojimą, kaltininkai būtų patraukti 

atsakomybėn; užtikrinti atsakomybę už 

nusiginklavimo ir ginklų kontrolės sutarčių 

pažeidimus, taikant esamus ginklų 

kontrolės mechanizmus ir esamas 

nusiginklavimo priemones; remti JT 

pastangas siekiant išvengti to, kad 

nevalstybiniai subjektai ir teroristinės 

grupuotės kurtų ir gamintų masinio 
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ratifikuotų visos JT valstybės narės; 

skubiai paspartinti branduolinį 

nusiginklavimą regioniniu ir pasaulio 

mastu, laikantis 2016 m. spalio 27 d. 

Europos Parlamento rezoliucijos, kurioje 

visos ES valstybės narės raginamos 

paremti Jungtinių Tautų derybų 

konferenciją dėl teisiškai įpareigojančio 

dokumento, kuriuo būtų uždrausti 

branduoliniai ginklai; remti JT pastangas 

siekiant išvengti to, kad nevalstybiniai 

subjektai ir teroristinės grupuotės kurtų ir 

gamintų masinio naikinimo ginklus ir jų 

siuntimo į taikinį sistemas, juos įsigytų ar 

perduotų; primygtinai raginti visapusiškai 

laikytis Sutarties dėl branduolinio ginklo 

neplatinimo, Cheminio ginklo uždraudimo 

konvencijos ir Biologinių ir toksinių ginklų 

konvencijos; 

naikinimo ginklus ir jų siuntimo į taikinį 

sistemas, juos įsigytų ar perduotų; 

primygtinai raginti visapusiškai laikytis 

Sutarties dėl branduolinio ginklo 

neplatinimo, Cheminio ginklo uždraudimo 

konvencijos ir Biologinių ir toksinių ginklų 

konvencijos; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/8 

Pakeitimas 8 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0230/2018 

Eugen Freund 

JT Generalinės Asamblėjos 73-oji sesija 

2018/2040(INI) 

Pasiūlymas dėl rekomendacijos 

1 dalies abm punktas 

 

Pasiūlymas dėl rekomendacijos Pakeitimas 

abm) iniciatyviai šalinti sunkiausius 

klimato kaitos padarinius ir užtikrinti 

deramą nuo jų nukentėjusių asmenų 

apsaugą, t. y. JT lygmeniu pripažinti 

pabėgėlių dėl klimato kaitos apsaugos 

gavėjų statusą; 

abm) iniciatyviai šalinti sunkiausius 

klimato kaitos padarinius; 

Or. en 

 

 

 


