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29.6.2018 A8-0230/1 

Emenda  1 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

It-73 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU 

2018/2040(INI) 

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Paragrafu 1 – punt g 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

(g) li jissottolinja l-importanza li l-

Istati Membri tal-UE jagħtu lill-

koordinazzjoni tal-azzjonijiet tagħhom fl-

organi u l-korpi tas-sistema tan-NU; 

(g) li jirrispetta d-dritt tal-Istati 

Membri tal-UE li jirrappreżentaw l-

interessi tagħhom fl-organi u l-korpi tas-

sistema tan-NU skont ma jidhrilhom 

xieraq; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/2 

Emenda  2 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

It-73 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU 

2018/2040(INI) 

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Paragrafu 1 – punt h 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

(h) li jappella għal riforma 

komprensiva tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-

NU (KSNU) biex itejjeb ir-

rappreżentattività tiegħu abbażi ta' 

kunsens wiesa' bil-għan li jiżgura li jkun 

jista' jirreaġġixxi aktar malajr u b'mod 

aktar effikaċi għat-theddid fil-konfront 

tal-paċi u s-sigurtà internazzjonali; li 

jippromwovi r-rivitalizzazzjoni tal-ħidma 

tal-Assemblea Ġenerali u titjib fil-

koordinazzjoni u fil-koerenza tal-

azzjonijiet tal-istituzzjonijiet kollha tan-

NU; 

(h) li jippromwovi r-rivitalizzazzjoni 

tal-ħidma tal-Assemblea Ġenerali u titjib 

fil-koordinazzjoni u fil-koerenza tal-

azzjonijiet tal-istituzzjonijiet kollha tan-

NU; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/3 

Emenda  3 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

It-73 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU 

2018/2040(INI) 

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Paragrafu 1 – punt i 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

(i) li jirdoppja l-isforzi għar-riforma 

tal-KSNU b'mod partikolari, permezz tal-

limitazzjoni sinifikanti jew tar-

regolamentazzjoni tal-użu tad-dritt tal-

veto, notevolment f'każijiet fejn ikun 

hemm evidenza ta' delitti tal-gwerra u 

delitti kontra l-umanità, li qed ixekkel il-

proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet, u 

permezz ta' tibdil fil-kompożizzjoni tal-

membri tiegħu sabiex jirrifletti aħjar l-

ordni globali tal-lum, fost l-oħrajn billi 

jkun hemm siġġu permanenti għall-

Unjoni Ewropea; 

imħassar 

Or. en 



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

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

29.6.2018 A8-0230/4 

Emenda  4 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

It-73 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU 

2018/2040(INI) 

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Paragrafu 1 – punt j 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

(j) li jappella lill-UE u lill-Istati 

Membri tagħha biex jitkellmu b'vuċi 

waħda; li jappoġġja l-isforzi li jsiru mis-

Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 

(SEAE), mid-Delegazzjonijiet tal-UE fi 

New York u f'Ġinevra kif ukoll mill-Istati 

Membri biex itejbu l-koordinazzjoni tal-

pożizzjonijiet tal-UE u biex jilħqu 

pożizzjoni komuni tal-UE waqt il-

votazzjonijiet, bex b'hekk jittejbu l-

koerenza u l-kredibbiltà tal-UE fin-NU; 

(j) imħassar 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/5 

Emenda  5 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

It-73 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU 

2018/2040(INI) 

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Paragrafu 1 – punt n 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

(n) li jappella lill-UE u lin-NU biex 

iwettqu rwoli komplementari u li jsaħħu 'l 

xulxin f'kull sitwazzjoni ta' theddid għall-

paċi u s-sigurtà; li jvara kooperazzjoni 

politika strutturata bejn l-UE u n-NU; 

imħassar 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/6 

Emenda  6 

Jonathan Bullock 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

It-73 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU 

2018/2040(INI) 

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Paragrafu 1 – punt z 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

(z) li jirrispetta l-ftehim nukleari bejn 

l-Iran u l-Membri tal-Kunsill tas-Sigurtà 

kif ukoll il-Ġermanja bħala suċċess 

importanti fid-diplomazija internazzjonali 

u, speċjalment, f'dik tal-UE u li  jkompli 

jagħmel pressjoni fuq l-Istati Uniti biex 

imexxu 'l quddiem l-implimentazzjoni 

prattika tat-tali ftehim; 

imħassar 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/7 

Emenda  7 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

It-73 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU 

2018/2040(INI) 

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Paragrafu 1 – punt as 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

(as) li jesprimi tħassib għall-erożjoni 

tal-kontroll tal-armi attwali u s-sistema ta' 

diżarm u l-istrumenti legali tagħha; li 

jappoġġja l-isforzi kollha li għandhom l-

għan li l-kontroll tal-armi u l-aġenda għad-

diżarm jitreġġgħu lura fit-triq it-tajba, 

inkluż billi tingħata spinta ġdida lill-

Konferenza dwar id-Diżarm; li 

jippromwovi n-nonproliferazzjoni nukleari 

permezz tal-proċess ta' rieżami tal-2020 li 

jdaħħal fis-seħħ mingħajr aktar dewmien 

it-Trattat dwar il-Projbizzjoni Totali ta' 

Provi Nukleari; li jwettaq l-isforzi kollha 

biex isaħħaħ il-Konvenzjoni dwar l-Armi 

Kimiċi; li jafferma mill-ġdid l-impenn 

tiegħu għall-objettivi tal-Konvenzjoni u li 

jħeġġeġ lill-Istati Membri tan-NU kollha 

biex jirratifikawha jew biex ikollhom 

aċċess għaliha; li jsaħħaħ l-

Organizzazzjoni għall-Projbizzjoni ta' 

Armi Kimiċi (OPCW) u l-ħidma tagħha 

billi jiggarantixxi li jkollha riżorsi 

finanzjarji u l-persunal adegwat biex tilħaq 

l-objettivi tagħha; li jiżgura li f'każijiet fejn 

jiġi rapportat l-użu ta' armi kimiċi, l-awturi 

jitressqu quddiem il-ġustizzja; li jiżgura li 

tittieħed responsabbiltà għall-

vjolazzjonijiet ta' diżarm u tat-trattati għall-

kontroll tal-armi permezz ta' mekkaniżmi 

ta' kontroll tal-armi eżistenti u tal-

istrumenti ta' diżarm; li jappoġġja t-Trattat 

dwar il-Projbizzjoni ta' Armi Nukleari li 

(as) li jesprimi tħassib għall-erożjoni 

tal-kontroll tal-armi attwali u s-sistema ta' 

diżarm u l-istrumenti legali tagħha; li 

jappoġġja l-isforzi kollha li għandhom l-

għan li l-kontroll tal-armi u l-aġenda għad-

diżarm jitreġġgħu lura fit-triq it-tajba, 

inkluż billi tingħata spinta ġdida lill-

Konferenza dwar id-Diżarm; li 

jippromwovi n-nonproliferazzjoni nukleari 

permezz tal-proċess ta' rieżami tal-2020 li 

jdaħħal fis-seħħ mingħajr aktar dewmien 

it-Trattat dwar il-Projbizzjoni Totali ta' 

Provi Nukleari; li jwettaq l-isforzi kollha 

biex isaħħaħ il-Konvenzjoni dwar l-Armi 

Kimiċi; li jafferma mill-ġdid l-impenn 

tiegħu għall-objettivi tal-Konvenzjoni u li 

jħeġġeġ lill-Istati Membri tan-NU kollha 

biex jirratifikawha jew biex ikollhom 

aċċess għaliha; li jsaħħaħ l-

Organizzazzjoni għall-Projbizzjoni ta' 

Armi Kimiċi (OPCW) u l-ħidma tagħha 

billi jiggarantixxi li jkollha riżorsi 

finanzjarji u l-persunal adegwat biex tilħaq 

l-objettivi tagħha; li jiżgura li f'każijiet fejn 

jiġi rapportat l-użu ta' armi kimiċi, l-awturi 

jitressqu quddiem il-ġustizzja; li jiżgura li 

tittieħed responsabbiltà għall-

vjolazzjonijiet ta' diżarm u tat-trattati għall-

kontroll tal-armi permezz ta' mekkaniżmi 

ta' kontroll tal-armi eżistenti u tal-

istrumenti ta' diżarm; li jappoġġja l-isforzi 

tan-NU biex tipprevjeni lill-atturi mhux 
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fl-2017 kien sostnut minn 122 Stat 

Membru tan-NU u li jaħdem favur l-

iffirmar u r-ratifika ta' dan it-Trattat mill-

Istati Membri kollha tan-NU; li jmexxi 'l 

quddiem b'urġenza d-diżarm nukleari 

kemm reġjonalment kif ukoll globalment 

bi qbil mar-riżoluzzjoni tal-Parlament tas-

27 ta' Ottubru 2016 li tistieden lill-Istati 

Membri kollha tal-UE biex jappoġġjaw il-

Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 

Negozjati għal Strument Vinkolanti li 

Jipprojbixxi l-Armi Nukleari; li jappoġġja 

l-isforzi tan-NU biex tipprevjeni lill-atturi 

mhux statali u lill-gruppi terroristiċi milli 

jiżviluppaw, jimmanifatturaw, jakkwistaw 

jew jittrasferixxu armi ta' qerda massiva u 

s-sistemi ta' twassil tagħhom; li jinsisti fuq 

il-konformità sħiħa mat-Trattat dwar in-

Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari 

(TNP), il-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi 

u l-Konvenzjoni dwar l-Armi Bijoloġiċi; 

statali u lill-gruppi terroristiċi milli 

jiżviluppaw, jimmanifatturaw, jakkwistaw 

jew jittrasferixxu armi ta' qerda massiva u 

s-sistemi ta' twassil tagħhom; li jinsisti fuq 

il-konformità sħiħa mat-Trattat dwar in-

Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari 

(TNP), il-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi 

u l-Konvenzjoni dwar l-Armi Bijoloġiċi; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/8 

Emenda  8 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

It-73 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU 

2018/2040(INI) 

Proposta għal rakkomandazzjoni 

Paragrafu 1 – punt abm 

 

Proposta għal rakkomandazzjoni Emenda 

(abm) li jindirizza b'mod proattiv il-

konsegwenzi l-aktar ta' sfida tat-tibdil fil-

klima u li jiżgura l-protezzjoni xierqa 

għall-vittmi tagħha, partikolarment 

permezz ta' rikonoxximent fuq livell tan-

NU tal-istatus ta' protezzjoni għar-

rifuġjati minħabba l-klima ; 

(abm) li jindirizza b'mod proattiv il-

konsegwenzi l-aktar ta' sfida tat-tibdil fil-

klima; 

Or. en 

 

 


