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29.6.2018 A8-0230/1 

Amendamentul  1 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Cea de a 73-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite 

2018/2040(INI) 

Propunere de recomandare 

Punctul 1 - litera g 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

(g) să sublinieze importanța pe care o 

acordă statele membre ale UE coordonării 

acțiunilor lor în cadrul organelor și 

organismelor din sistemul ONU; 

(g) să respecte dreptul statelor 

membre ale UE de a-și reprezenta 

interesele, după cum consideră mai 

potrivit, în cadrul organelor și 

organismelor din sistemul ONU; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/2 

Amendamentul  2 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Cea de a 73-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite 

2018/2040(INI) 

Propunere de recomandare 

Punctul 1 – litera h 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

(h) să lanseze un apel la o reformă 

aprofundată a Consiliului de Securitate al 

ONU, pentru a-i crește reprezentativitatea 

pe baza unui consens larg, astfel încât să 

reacționeze mai rapid și mai eficient la 

amenințările asupra păcii și securității 

internaționale; să promoveze revitalizarea 

activității Adunării Generale, precum și 

îmbunătățirea coordonării și creșterea 

coerenței acțiunilor tuturor instituțiilor 

ONU; 

(h) să promoveze revitalizarea 

activității Adunării Generale, precum și 

îmbunătățirea coordonării și creșterea 

coerenței acțiunilor tuturor instituțiilor 

ONU; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/3 

Amendamentul  3 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Cea de a 73-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite 

2018/2040(INI) 

Propunere de recomandare 

Punctul 1 – litera i 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

(i) să-și intensifice acțiunile de 

reformă, în special a Consiliului de 

Securitate al ONU, printr-o limitare 

substanțială sau o reglementare a 

utilizării dreptului de veto, mai ales în 

cazurile în care există dovezi cu privire la 

crime de război și crime împotriva 

umanității - drept de veto care 

obstrucționează procesul decizional - 

precum și printr-o modificare a 

componenței sale, pentru a reflecta mai 

bine ordinea globală actuală, printre 

altele prin conferirea statutului de 

membru permanent Uniunii Europene; 

eliminat 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/4 

Amendamentul  4 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Cea de a 73-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite 

2018/2040(INI) 

Propunere de recomandare 

Punctul 1 – litera j 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

(j) să solicite UE și statelor sale 

membre să adopte poziții comune; să 

susțină eforturile depuse de Serviciul 

European de Acțiune Externă (SEAE), de 

delegațiile UE din New York și Geneva și 

de statele membre pentru a îmbunătăți 

coordonarea pozițiilor UE și a ajunge la o 

poziție comună a UE atunci când votează, 

în vederea creșterii coerenței și 

credibilității UE în cadrul ONU; 

(j) eliminat 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/5 

Amendamentul  5 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Cea de a 73-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite 

2018/2040(INI) 

Propunere de recomandare 

Punctul 1 – litera n 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

(n) să facă apel la UE și ONU să-și 

asume un rol complementar și de 

consolidare ori de câte ori pacea și 

securitatea sunt în pericol; să inițieze o 

cooperare politică structurată între UE și 

ONU; 

eliminat 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

29.6.2018 A8-0230/6 

Amendamentul  6 

Jonathan Bullock 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Cea de a 73-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite 

2018/2040(INI) 

Propunere de recomandare 

Punctul 1 – litera z 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

(z) să respecte acordul nuclear dintre 

Iran, membrii Consiliului de Securitate și 

Germania ca succes important al 

diplomației internaționale și în special al 

diplomației UE și să continue presiunile 

asupra Statelor Unite de a contribui la 

punerea în practică; 

eliminat 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/7 

Amendamentul  7 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Cea de a 73-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite 

2018/2040(INI) 

Propunere de recomandare 

Punctul 1 – litera as 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

(as) să își exprime îngrijorarea cu 

privire la erodarea sistemului existent de 

control al armelor și de dezarmare și a 

instrumentelor juridice aferente; să susțină 

toate eforturile pentru reactivarea agendei 

privind controlul armelor și dezarmarea, 

inclusiv prin relansarea Conferinței privind 

dezarmarea; să promoveze neproliferarea 

nucleară pe baza procesului de reexaminare 

din 2020, prin intrarea în vigoare, fără 

întârziere, a Tratatului de interzicere totală 

a experiențelor nucleare; să depună eforturi 

pentru punerea în aplicare a Convenției 

privind armele chimice; să își reafirme 

angajamentul față de obiectivele acesteia și 

să încurajeze toate statele membre ale 

ONU să o ratifice sau să adere la ea; să 

consolideze Organizația pentru Interzicerea 

Armelor Chimice (OIAC) și activitățile 

sale, asigurându-se că dispune de resurse 

financiare și umane suficiente pentru a-și 

îndeplini obiectivele; să se asigure că, în 

cazurile în care este raportată utilizarea 

armelor chimice, autorii sunt aduși în fața 

justiției; să asigure tragerea la răspundere 

pentru încălcările tratatelor de dezarmare și 

de control al armelor prin mecanismele 

existente de control al armelor și prin 

instrumentele de dezarmare; să susțină 

Tratatul privind interzicerea armelor 

nucleare sprijinit de 122 de state membre 

(as) să își exprime îngrijorarea cu 

privire la erodarea sistemului existent de 

control al armelor și de dezarmare și a 

instrumentelor juridice aferente; să susțină 

toate eforturile pentru reactivarea agendei 

privind controlul armelor și dezarmarea, 

inclusiv prin relansarea Conferinței privind 

dezarmarea; să promoveze neproliferarea 

nucleară pe baza procesului de reexaminare 

din 2020, prin intrarea în vigoare, fără 

întârziere, a Tratatului de interzicere totală 

a experiențelor nucleare; să depună eforturi 

pentru punerea în aplicare a Convenției 

privind armele chimice; să își reafirme 

angajamentul față de obiectivele acesteia și 

să încurajeze toate statele membre ale 

ONU să o ratifice sau să adere la ea; să 

consolideze Organizația pentru Interzicerea 

Armelor Chimice (OIAC) și activitățile 

sale, asigurându-se că dispune de resurse 

financiare și umane suficiente pentru a-și 

îndeplini obiectivele; să se asigure că, în 

cazurile în care este raportată utilizarea 

armelor chimice, autorii sunt aduși în fața 

justiției; să asigure tragerea la răspundere 

pentru încălcările tratatelor de dezarmare și 

de control al armelor prin mecanismele 

existente de control al armelor și prin 

instrumentele de dezarmare; să sprijine 

eforturile ONU de a împiedica actorii 

nestatali și grupurile teroriste să dezvolte, 
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ale ONU în 2017 și să depună eforturi 

pentru semnarea și ratificarea tratatului 

de către toate statele membre ale ONU; să 

accelereze urgent dezarmarea nucleară 

atât la nivel regional, cât și la nivel 

mondial, în conformitate cu Rezoluția 

Parlamentului din 27 octombrie 2016, 

care invită toate statele membre ale UE să 

sprijine Conferința Organizației 

Națiunilor Unite pentru negocierea unui 

instrument obligatoriu din punct de 

vedere juridic de interzicere a armelor 

nucleare; să sprijine eforturile ONU de a 

împiedica actorii nestatali și grupurile 

teroriste să dezvolte, să producă, să 

achiziționeze sau să transfere arme de 

distrugere în masă și vectori pentru 

acestea; să insiste asupra respectării 

depline a Tratatului cu privire la 

neproliferarea armelor nucleare (TNP), a 

Convenției privind armele chimice și a 

Convenției privind armele biologice; 

să producă, să achiziționeze sau să 

transfere arme de distrugere în masă și 

vectori pentru acestea; să insiste asupra 

respectării depline a Tratatului cu privire la 

neproliferarea armelor nucleare (TNP), a 

Convenției privind armele chimice și a 

Convenției privind armele biologice; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/8 

Amendamentul  8 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Cea de a 73-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite 

2018/2040(INI) 

Propunere de recomandare 

Punctul 1 – litera abm 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

(abm) să abordeze în mod proactiv cele 

mai dificile consecințe ale schimbărilor 

climatice și să asigure protecția 

corespunzătoare a victimelor acestora, 

mai ales prin recunoașterea la nivelul 

ONU a statutului de protecție pentru 

refugiații climatici; 

(abm) să abordeze în mod proactiv cele 

mai dificile consecințe ale schimbărilor 

climatice; 

Or. en 

 

 


