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29.6.2018 A8-0230/1 

Poprawka  1 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 

2018/2040(INI) 

Projekt zalecenia 

Ustęp 1 – litera g 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

g) podkreślenie znaczenia, jakie 

państwa członkowskie UE przypisują 

koordynacji własnych działań w organach 

i jednostkach systemu Narodów 

Zjednoczonych; 

g) poszanowanie prawa państw 

członkowskich do reprezentowania 
własnych interesów w organach i 

jednostkach systemu Narodów 

Zjednoczonych zgodnie z własnym 

uznaniem; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/2 

Poprawka  2 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 

2018/2040(INI) 

Projekt zalecenia 

Ustęp 1 – litera h 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

h) zaapelowanie o kompleksową 

reformę Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby 

poprawić jej reprezentacyjność w oparciu 

o szeroki konsensus, tak aby Rada mogła 

szybciej i skuteczniej reagować na 

zagrożenia dla międzynarodowego pokoju 

i bezpieczeństwa; wspieranie modernizacji 

funkcjonowania Zgromadzenia Ogólnego i 

usprawnienia koordynacji i spójności 

działań prowadzonych przez wszystkie 

organy ONZ; 

h) wspieranie modernizacji 

funkcjonowania Zgromadzenia Ogólnego i 

usprawnienia koordynacji i spójności 

działań prowadzonych przez wszystkie 

organy ONZ; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/3 

Poprawka  3 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 

2018/2040(INI) 

Projekt zalecenia 

Ustęp 1 – litera i 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

i) wzmożenie wysiłków mających na 

celu w szczególności reformę Rady 

Bezpieczeństwa ONZ poprzez znaczne 

ograniczenie lub uregulowanie 

korzystania z prawa weta w przypadkach, 

w których istnieją dowody na popełnione 

zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko 

ludzkości, gdyż korzystanie z tego prawa 

utrudnia podejmowanie decyzji, a także 

poprzez zmianę składu Rady, tak aby 

lepiej odzwierciedlić obecny porządek 

globalny, m.in. przez umożliwienie stałego 

członkostwa Unii Europejskiej; 

skreśla się 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/4 

Poprawka  4 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 

2018/2040(INI) 

Projekt zalecenia 

Ustęp 1 – litera j 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

j) wezwanie UE i państw 

członkowskich do prezentowania 

jednolitego stanowiska; poparcie wysiłków 

Europejskiej Służby Działań 

Zewnętrznych (ESDZ), delegatur UE w 

Nowym Jorku i Genewie oraz państw 

członkowskich na rzecz poprawy 

koordynacji stanowisk UE i 

wypracowania wspólnego unijnego 

stanowiska podczas głosowania w celu 

poprawy spójności i wiarygodności 

działań UE na forum ONZ; 

j) skreśla się 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/5 

Poprawka  5 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 

2018/2040(INI) 

Projekt zalecenia 

Ustęp 1 – litera n 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

n) wezwanie UE i ONZ, by odgrywały 

wzajemnie uzupełniające się i 

wzmacniające role za każdym razem, gdy 

pojawia się zagrożenie dla pokoju i 

bezpieczeństwa; rozpoczęcie 

zorganizowanej współpracy politycznej 

między UE a ONZ; 

skreśla się 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/6 

Poprawka  6 

Jonathan Bullock 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 

2018/2040(INI) 

Projekt zalecenia 

Ustęp 1 – litera z 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

z) przestrzeganie porozumienia 

jądrowego między Iranem a członkami 

Rady Bezpieczeństwa i Niemcami, 

stanowiącego istotny sukces 

międzynarodowej, a w szczególności 

unijnej dyplomacji, oraz dalsze 

wywieranie nacisku na Stany 

Zjednoczone w celu wywiązania się z 

praktycznego wdrażania tego 

porozumienia; 

skreśla się 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/7 

Poprawka  7 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 

2018/2040(INI) 

Projekt zalecenia 

Ustęp 1 – litera as 

 

Projekt zalecenia Amendment 

as) wyrażenie zaniepokojenia erozją 

istniejącego systemu kontroli zbrojeń i 

rozbrojenia i instrumentów prawnych w 

tym zakresie; wspieranie wszelkich 

wysiłków mających na celu przywrócenie 

kontroli zbrojeń i programu rozbrojenia, w 

tym poprzez ożywienie Konferencji 

Rozbrojeniowej; wspieranie 

nierozprzestrzeniania broni jądrowej w 

ramach procesu przeglądu w 2020 r. 

poprzez niezwłoczne wprowadzenie w 

życie Traktatu o całkowitym zakazie prób 

jądrowych; podejmowanie wysiłków w 

celu egzekwowania przepisów konwencji o 

zakazie broni chemicznej; potwierdzenie 

zobowiązania do realizacji celów tej 

konwencji oraz zachęcanie wszystkich 

państw członkowskich ONZ do 

ratyfikowania jej lub przystąpienia do niej; 

wzmocnienie Organizacji ds. Zakazu Broni 

Chemicznej (OPCW) i jej działań poprzez 

zapewnienie jej odpowiednich środków 

finansowych i zasobów kadrowych do 

osiągnięcia jej celów;  dopilnowanie, aby 

w stwierdzonych przypadkach użycia broni 

chemicznej sprawcy byli stawiani przed 

wymiarem sprawiedliwości;  zapewnienie 

rozliczalności za naruszenia traktatów na 

rzecz rozbrojenia i kontroli zbrojeń w 

ramach istniejących mechanizmów kontroli 

zbrojeń i instrumentów rozbrojenia; 

as) wyrażenie zaniepokojenia erozją 

istniejącego systemu kontroli zbrojeń i 

rozbrojenia i instrumentów prawnych w 

tym zakresie; wspieranie wszelkich 

wysiłków mających na celu przywrócenie 

kontroli zbrojeń i programu rozbrojenia, w 

tym poprzez ożywienie Konferencji 

Rozbrojeniowej; wspieranie 

nierozprzestrzeniania broni jądrowej w 

ramach procesu przeglądu w 2020 r. 

poprzez niezwłoczne wprowadzenie w 

życie Traktatu o całkowitym zakazie prób 

jądrowych; podejmowanie wysiłków w 

celu egzekwowania przepisów konwencji o 

zakazie broni chemicznej; potwierdzenie 

zobowiązania do realizacji celów tej 

konwencji oraz zachęcanie wszystkich 

państw członkowskich ONZ do 

ratyfikowania jej lub przystąpienia do niej; 

wzmocnienie Organizacji ds. Zakazu Broni 

Chemicznej (OPCW) i jej działań poprzez 

zapewnienie jej odpowiednich środków 

finansowych i zasobów kadrowych do 

osiągnięcia jej celów; dopilnowanie, aby w 

stwierdzonych przypadkach użycia broni 

chemicznej sprawcy byli stawiani przed 

wymiarem sprawiedliwości; zapewnienie 

rozliczalności za naruszenia traktatów na 

rzecz rozbrojenia i kontroli zbrojeń w 

ramach istniejących mechanizmów kontroli 

zbrojeń i instrumentów rozbrojenia; 
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zapewnienie rozliczalności za naruszenia 

traktatów na rzecz rozbrojenia i kontroli 

zbrojeń w ramach istniejących 

mechanizmów kontroli zbrojeń i 

instrumentów rozbrojenia; pilne 

przyśpieszenie rozbrojenia jądrowego, 

zarówno na szczeblu regionalnym, jak i 

ogólnoświatowym, zgodnie z rezolucją 

Parlamentu z dnia 27 października 2016 

r., w której wzywa on wszystkie państwa 

członkowskie UE do wsparcia konferencji 

ONZ w sprawie negocjowania prawnie 

wiążącego instrumentu o zakazie 

stosowania broni jądrowej; wspieranie 

wysiłków ONZ na rzecz zapobiegania 

opracowywaniu, wytwarzaniu, zakupowi 

lub przekazywaniu broni masowego 

rażenia i środków jej przenoszenia przez 

podmioty niepaństwowe i grupy 

terrorystyczne; wspieranie wysiłków ONZ 

na rzecz zapobiegania opracowywaniu, 

wytwarzaniu, zakupowi lub przekazywaniu 

broni masowego rażenia i środków jej 

przenoszenia przez podmioty 

niepaństwowe i grupy terrorystyczne; 

wspieranie wysiłków ONZ na rzecz 

zapobiegania opracowywaniu, 

wytwarzaniu, zakupowi lub przekazywaniu 

broni masowego rażenia i środków jej 

przenoszenia przez podmioty 

niepaństwowe i grupy terrorystyczne; 

wspieranie wysiłków ONZ na rzecz 

zapobiegania opracowywaniu, 

wytwarzaniu, zakupowi lub przekazywaniu 

broni masowego rażenia i środków jej 

przenoszenia przez podmioty 

niepaństwowe i grupy terrorystyczne; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/8 

Poprawka  8 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 

2018/2040(INI) 

Projekt zalecenia 

Ustęp 1 – litera abm 

 

Projekt zalecenia Poprawka 

abm) aktywne zajęcie się 

najtrudniejszymi konsekwencjami zmiany 

klimatu oraz zapewnienie należytej 

ochrony jej ofiarom, w szczególności przez 

uznanie na szczeblu ONZ statusu ochrony 

dla uchodźców klimatycznych; 

abm) aktywne zajęcie się 

najtrudniejszymi konsekwencjami zmiany 

klimatu; 

Or. en 

 

 


