
 

AM\1157692LV.docx  PE621.740v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

29.6.2018 A8-0230/1 

Grozījums Nr.  1 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0230/2018 

Eugen Freund 

ANO Ģenerālās asamblejas 73. sesija 

2018/2040(INI) 

Ieteikuma priekšlikums 

1. punkts – g apakšpunkts 

 

Ieteikuma priekšlikums Grozījums 

g) uzsvērt, ka ES dalībvalstis piešķir 

svarīgu nozīmi savas rīcības saskaņošanai 

Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēmas 

iestādēs un struktūrās; 

g) respektēt ES dalībvalstu tiesības 

pēc saviem ieskatiem paust savas intereses 

Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēmas 

iestādēs un struktūrās; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/2 

Grozījums Nr.  2 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0230/2018 

Eugen Freund 

ANO Ģenerālās asamblejas 73. sesija 

2018/2040(INI) 

Ieteikuma priekšlikums 

1. punkts – h apakšpunkts 

 

Ieteikuma priekšlikums Grozījums 

h) atbalstīt jēgpilnu Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Drošības padomes (ANO 

DP) reformu, pamatojoties uz plašu 

vienprātību, lai uzlabotu tās reaģētspēju 

un lai nodrošinātu, ka tā ātrāk un 

efektīvāk reaģē uz starptautiskā miera un 

drošības apdraudējumiem; veicināt lielāku 

Ģenerālās asamblejas darba vitalitāti un 

uzlabot visu ANO iestāžu darbību 

koordināciju un saskaņotību; 

h) veicināt lielāku Ģenerālās 

asamblejas darba vitalitāti un uzlabot visu 

ANO iestāžu darbību koordināciju un 

saskaņotību; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/3 

Grozījums Nr.  3 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0230/2018 

Eugen Freund 

ANO Ģenerālās asamblejas 73. sesija 

2018/2040(INI) 

Ieteikuma priekšlikums 

1. punkts – i apakšpunkts 

 

Ieteikuma priekšlikums Grozījums 

i) divkāršot centienus reformēt ANO 

DP, īpaši ievērojami ierobežojot vai 

reglamentējot veto tiesību izmantošanu 

gadījumos, kad ir pierādījumi par kara 

noziegumiem un noziegumiem pret 

cilvēci, jo veto tiesību izmantošana līdz 

šim bijusi šķērslis lēmumu pieņemšanai, 

un izmainot padomes locekļu sastāvu tā, 

lai labāk atspoguļotu mūsdienu pasauli, 

cita starpā piešķirot pastāvīgu vietu 

Eiropas Savienībai; 

svītrots 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/4 

Grozījums Nr.  4 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0230/2018 

Eugen Freund 

ANO Ģenerālās asamblejas 73. sesija 

2018/2040(INI) 

Ieteikuma priekšlikums 

1. punkts – j apakšpunkts) 

 

Ieteikuma priekšlikums Grozījums 

j) aicināt ES un tās dalībvalstis paust 

vienotu nostāju; atbalsta EĀDD, ES 

delegāciju Ņujorkā un Ženēvā un 

dalībvalstu centienus uzlabot ES nostāju 

koordinēšanu un panākt vienotu ES 

nostāju balsojumos, lai uzlabotu ES 

darbību saskaņotību un uzticamību 

Apvienoto Nāciju Organizācijā; 

svītrots 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/5 

Grozījums Nr.  5 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0230/2018 

Eugen Freund 

ANO Ģenerālās asamblejas 73. sesija 

2018/2040(INI) 

Ieteikuma priekšlikums 

1. punkts – n apakšpunkts 

 

Ieteikuma priekšlikums Grozījums 

n) aicināt ES un ANO savstarpēji 

papildināt un stiprināt to funkcijas ikreiz, 

kad tiek apdraudēts miers un drošība; 

uzsākt strukturētu ES un ANO politisko 

sadarbību; 

svītrots 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/6 

Grozījums Nr.  6 

Jonathan Bullock 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0230/2018 

Eugen Freund 

ANO Ģenerālās asamblejas 73. sesija 

2018/2040(INI) 

Ieteikuma priekšlikums 

1. punkts – z apakšpunkts 

 

Ieteikuma priekšlikums Grozījums 

z) ievērot Irānas un ANO Drošības 

padomes locekļu un Vācijas vienošanos 

kodolenerģijas jomā, kas ir nozīmīgs 

starptautiskās, bet jo īpaši ES diplomātijas 

sasniegums, un turpināt prasīt, lai 

Amerikas Savienotās Valstis to īsteno 

praksē; 

svītrots 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/7 

Grozījums Nr.  7 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0230/2018 

Eugen Freund 

ANO Ģenerālās asamblejas 73. sesija 

2018/2040(INI) 

Ieteikuma priekšlikums 

1. punkts – as apakšpunkts 

 

Ieteikuma priekšlikums Grozījums 

as) paust bažas par pašreizējās ieroču 

kontroles un atbruņošanās sistēmas un tās 

juridisko instrumentu pavājināšanos; 

atbalstīt visus centienus no jauna darba 

kārtībā iekļaut ieroču kontroles un 

atbruņošanās jautājumus, tostarp atjaunojot 

Atbruņošanās konferenci; veicināt 

kodolieroču neizplatīšanu 2020. gada 

pārskatīšanas procesā, nekavējoties 

nodrošinot Līguma par kodolizmēģinājumu 

vispārējo aizliegumu stāšanos spēkā; 

censties panākt Ķīmisko ieroču 

konvencijas piemērošanu; atkārtoti 

apstiprināt apņemšanos īstenot šīs 

konvencijas mērķus un mudināt visas ANO 

dalībvalstis to ratificēt vai tai pievienoties; 

stiprināt Ķīmisko ieroču aizlieguma 

organizāciju (OPCW) un tās darbu, 

nodrošinot tās mērķu izpildei pietiekamus 

finanšu un personāla resursus; nodrošināt 

vainīgo saukšanu pie atbildības gadījumos, 

kad tiek ziņots par ķīmisko ieroču 

izmantošanu; nodrošināt saukšanu pie 

atbildības par atbruņošanās un ieroču 

kontroles līgumu pārkāpumiem, izmantojot 

pašreizējos ieroču kontroles un 

atbruņošanās instrumentu mehānismus; 

atbalstīt Līgumu par kodolieroču 

aizliegumu, ko 2017. gadā atbalstīja 

122 ANO dalībvalstis, un strādāt pie tā, lai 

šo līgumu parakstītu un ratificētu visas 

as) paust bažas par pašreizējās ieroču 

kontroles un atbruņošanās sistēmas un tās 

juridisko instrumentu pavājināšanos; 

atbalstīt visus centienus no jauna darba 

kārtībā iekļaut ieroču kontroles un 

atbruņošanās jautājumus, tostarp atjaunojot 

Atbruņošanās konferenci; veicināt 

kodolieroču neizplatīšanu 2020. gada 

pārskatīšanas procesā, nekavējoties 

nodrošinot Līguma par kodolizmēģinājumu 

vispārējo aizliegumu stāšanos spēkā; 

censties panākt Ķīmisko ieroču 

konvencijas piemērošanu; atkārtoti 

apstiprināt apņemšanos īstenot šīs 

konvencijas mērķus un mudināt visas ANO 

dalībvalstis to ratificēt vai tai pievienoties; 

stiprināt Ķīmisko ieroču aizlieguma 

organizāciju (OPCW) un tās darbu, 

nodrošinot tās mērķu izpildei pietiekamus 

finanšu un personāla resursus; nodrošināt 

vainīgo saukšanu pie atbildības gadījumos, 

kad tiek ziņots par ķīmisko ieroču 

izmantošanu; nodrošināt saukšanu pie 

atbildības par atbruņošanās un ieroču 

kontroles līgumu pārkāpumiem, izmantojot 

pašreizējos ieroču kontroles un 

atbruņošanās instrumentu mehānismus; 

atbalstīt ANO centienus nepieļaut, ka 

nevalstiskie dalībnieki un teroristu 

grupējumi attīsta, ražo, iegādājas vai 

pārsūta masu iznīcināšanas ieročus un to 
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ANO dalībvalstis; nekavējoties panākt 

progresu kodolatbruņošanās jomā gan 

reģionālā, gan globālā līmenī, ievērojot 

Eiropas Parlamenta 2016. gada 

27. oktobra rezolūciju, kurā visas ES 

dalībvalstis tiek aicinātas atbalstīt 

Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Konferenci sarunām par juridiski saistoša 

kodolieroču aizlieguma instrumenta 

izstrādi; atbalstīt ANO centienus nepieļaut, 

ka nevalstiskie dalībnieki un teroristu 

grupējumi attīsta, ražo, iegādājas vai 

pārsūta masu iznīcināšanas ieročus un to 

piegādes sistēmas; pieprasīt pilnīgu 

atbilstību Kodolieroču neizplatīšanas 

līgumam (KNL), Ķīmisko ieroču 

konvencijai un Bioloģisko ieroču 

konvencijai; 

piegādes sistēmas; pieprasīt pilnīgu 

atbilstību Kodolieroču neizplatīšanas 

līgumam (KNL), Ķīmisko ieroču 

konvencijai un Bioloģisko ieroču 

konvencijai; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/8 

Grozījums Nr.  8 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0230/2018 

Eugen Freund 

ANO Ģenerālās asamblejas 73. sesija 

2018/2040(INI) 

Ieteikuma priekšlikums 

1. punkts – abm apakšpunkts 

 

Ieteikuma priekšlikums Grozījums 

abm) aktīvi novērst visnelabvēlīgākās 

klimata pārmaiņu radītās sekas un 

nodrošināt pienācīgu aizsardzību 

cietušajiem, proti, ANO līmenī atzīstot 

aizsargājamās personas statusu klimata 

bēgļiem; 

abm) aktīvi novērst visnelabvēlīgākās 

klimata pārmaiņu radītās sekas; 

Or. en 

 

 


