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29.6.2018 A8-0230/1 

Amendement  1 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73e zitting van de Algemene Vergadering van de VN 

2018/2040(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Paragraaf 1 – letter g 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

(g) te wijzen op het belang dat de EU-

lidstaten hechten aan coördinatie van hun 

handelen binnen de organen en 

instellingen van het bestel van de VN; 

(g) het recht van de EU-lidstaten om 

hun belangen binnen de organen en 

instellingen van het bestel van de VN te 

verdedigen zoals zij dat gepast achten, te 

eerbiedigen; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/2 

Amendement  2 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73e zitting van de Algemene Vergadering van de VN 

2018/2040(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Paragraaf 1 – letter h 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

(h) op te roepen tot een globale 

hervorming van de VN-Veiligheidsraad 

(UNSC) met het oog op een betere 

representativiteit, op basis van een brede 

consensus om ervoor te zorgen dat deze 

sneller en doeltreffender op bedreigingen 

van de internationale vrede en veiligheid 

reageert; zich ervoor in te zetten dat de 

werkzaamheden van de Algemene 

Vergadering nieuw leven wordt ingeblazen 

en dat de coördinatie en de samenhang 

tussen de acties van alle VN-instellingen 

worden verbeterd; 

(h) zich ervoor in te zetten dat de 

werkzaamheden van de Algemene 

Vergadering nieuw leven wordt ingeblazen 

en dat de coördinatie en de samenhang 

tussen de acties van alle VN-instellingen 

worden verbeterd; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/3 

Amendement  3 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73e zitting van de Algemene Vergadering van de VN 

2018/2040(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Paragraaf 1 – letter i 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

(i) een extra inspanning te leveren om 

met name de UNSC te hervormen, door 

een aanzienlijke beperking van het 

vetorecht of door het gebruik ervan te 

reguleren, met name in gevallen waarin 

bewezen is dat er sprake is van 

oorlogsmisdaden en misdaden tegen de 

menselijkheid en dit de 

besluitvormingsprocedure belemmerd 

heeft, en door een wijziging van de 

samenstelling van de Veiligheidsraad 

zodat deze de huidige globale wereldorde 

beter weerspiegelt, o.a. via een 

permanente zetel voor de Europese Unie; 

Schrappen 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/4 

Amendement  4 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73e zitting van de Algemene Vergadering van de VN 

2018/2040(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Paragraaf 1 – letter j 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

(j) er bij de EU en haar lidstaten op 

aan te dringen met één stem te spreken; 

steun te geven aan de inspanningen van 

de Europese Dienst voor extern optreden 

(EDEO), de EU-delegaties in New York 

en Genève en de lidstaten om de EU-

standpunten beter te coördineren en een 

gemeenschappelijke werkwijze van de EU 

te bereiken bij stemprocedures, teneinde 

de coherentie en geloofwaardigheid van 

de EU binnen de VN te verbeteren; 

(j) Schrappen 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/5 

Amendement  5 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73e zitting van de Algemene Vergadering van de VN 

2018/2040(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Paragraaf 1 – letter n 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

(n) er bij de EU en de VN op aan te 

dringen dat zij elkaar aanvullen en 

versterken telkens wanneer de vrede en de 

veiligheid gevaar lopen; de aanzet te 

geven tot een gestructureerde politieke 

samenwerking tussen de EU en de VN; 

Schrappen 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/6 

Amendement  6 

Jonathan Bullock 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73e zitting van de Algemene Vergadering van de VN 

2018/2040(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Paragraaf 1 – letter z 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

(z) het nucleaire akkoord tussen Iran 

en de leden van de Veiligheidsraad plus 

Duitsland te bekrachtigen als een 

belangrijk succes van de internationale, 

en in het bijzonder de EU-diplomatie en 

bij de Verenigde Staten te blijven 

aandringen op de praktische uitvoering 

van het akkoord; 

Schrappen 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/7 

Amendement  7 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73e zitting van de Algemene Vergadering van de VN 

2018/2040(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Paragraaf 1 – letter as 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

(as) zorgen te uiten over de uitholling 

van het bestaande wapenbeheersings- en 

ontwapeningssysteem en de juridische 

instrumenten ervan; steun te geven aan alle 

inspanningen om de wapenbeheersings- en 

ontwapeningsagenda opnieuw te lanceren, 

o.a. door de conferentie over ontwapening 

nieuw leven in te blazen; de non-

proliferatie van kernwapens te bevorderen 

via het herzieningsproces voor 2020 door 

het Alomvattend kernstopverdrag (CTBT) 

onverwijld in werking te doen treden; 

inspanningen te leveren om het Verdrag 

inzake chemische wapens (CWC) te 

handhaven; zijn verbintenis aan de doelen 

van dit verdrag opnieuw te bevestigen en 

alle VN-lidstaten ertoe aan te sporen dit 

verdrag te bekrachtigen of ertoe toe te 

treden; de Organisatie voor het verbod van 

chemische wapens (OPCW) te versterken 

en haar werkzaamheden uit te bouwen door 

ervoor te zorgen dat zij over passende 

financiële en personele middelen beschikt 

om haar doelstellingen te verwezenlijken; 

te garanderen dat in gevallen waarin 

melding wordt gemaakt van het gebruik 

van chemische wapens, de daders worden 

vervolgd; ervoor te zorgen dat degenen die 

wapenbeheersings- en 

ontwapeningsverdragen schenden ter 

verantwoording worden geroepen door 

(as) zorgen te uiten over de uitholling 

van het bestaande wapenbeheersings- en 

ontwapeningssysteem en de juridische 

instrumenten ervan; steun te geven aan alle 

inspanningen om de wapenbeheersings- en 

ontwapeningsagenda opnieuw te lanceren, 

o.a. door de conferentie over ontwapening 

nieuw leven in te blazen; de non-

proliferatie van kernwapens te bevorderen 

via het herzieningsproces voor 2020 door 

het Alomvattend kernstopverdrag (CTBT) 

onverwijld in werking te doen treden; 

inspanningen te leveren om het Verdrag 

inzake chemische wapens (CWC) te 

handhaven; zijn verbintenis aan de doelen 

van dit verdrag opnieuw te bevestigen en 

alle VN-lidstaten ertoe aan te sporen dit 

verdrag te bekrachtigen of ertoe toe te 

treden; de Organisatie voor het verbod van 

chemische wapens (OPCW) te versterken 

en haar werkzaamheden uit te bouwen door 

ervoor te zorgen dat zij over passende 

financiële en personele middelen beschikt 

om haar doelstellingen te verwezenlijken; 

te garanderen dat in gevallen waarin 

melding wordt gemaakt van het gebruik 

van chemische wapens, de daders worden 

vervolgd; ervoor te zorgen dat degenen die 

wapenbeheersings- en 

ontwapeningsverdragen schenden ter 

verantwoording worden geroepen door 
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bestaande mechanismen van 

wapenbeheersings- en 

ontwapeningsinstrumenten te gebruiken; 

steun te geven aan het Verdrag inzake het 

verbod op kernwapens, dat in 2017 door 

122 VN-lidstaten werd bekrachtigd, en 

ervoor te ijveren dat dit verdrag door alle 

VN-lidstaten wordt ondertekend en 

geratificeerd; dringend vorderingen te 

maken met de nucleaire ontwapening op 

zowel regionaal als mondiaal niveau, 

overeenkomstig de resolutie van 

27 oktober 2016 van het Parlement, 

waarin alle EU-lidstaten worden 

opgeroepen steun te geven aan de VN-

conferentie voor de vaststelling van een 

juridisch bindend instrument om 

kernwapens te verbieden; steun te 

verlenen aan de inspanningen van de VN 

om te voorkomen dat niet-overheidsactoren 

en terroristische groeperingen 

massavernietigingswapens en de 

overbrengingsmiddelen daarvoor 

ontwikkelen, produceren, verwerven of 

overdragen; aan te dringen op de volledige 

naleving van het Verdrag inzake de niet-

verspreiding van kernwapens (NPV), het 

Verdrag inzake chemische wapens en het 

Verdrag inzake biologische wapens; 

bestaande mechanismen van 

wapenbeheersings- en 

ontwapeningsinstrumenten te gebruiken; 

steun te verlenen aan de inspanningen van 

de VN om te voorkomen dat niet-

overheidsactoren en terroristische 

groeperingen massavernietigingswapens en 

de overbrengingsmiddelen daarvoor 

ontwikkelen, produceren, verwerven of 

overdragen; aan te dringen op de volledige 

naleving van het Verdrag inzake de niet-

verspreiding van kernwapens (NPV), het 

Verdrag inzake chemische wapens en het 

Verdrag inzake biologische wapens; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/8 

Amendement  8 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73e zitting van de Algemene Vergadering van de VN 

2018/2040(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Paragraaf 1 – letter abm 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

(abm) de meest problematische 

consequenties van klimaatverandering 

proactief aan te pakken en te garanderen 

dat alle slachtoffers ervan worden 

beschermd, en wel door erkenning op VN-

niveau van de beschermingsstatus van 

klimaatvluchteling; 

(abm) de meest problematische 

consequenties van klimaatverandering 

proactief aan te pakken; 

Or. en 

 

 


