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29.6.2018 A8-0230/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN 

2018/2040(INI) 

Návrh odporúčania 

Odsek 1 – písmeno g 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

g) zdôrazňovať, aký význam pripisujú 

členské štáty EÚ koordinácii svojich 

krokov v orgánoch a inštitúciách systému 

OSN; 

g) rešpektovať právo členských štátov 

EÚ na zastúpenie ich záujmov v orgánoch 

a inštitúciách systému OSN, ak to uznajú 

za vhodné; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN 

2018/2040(INI) 

Návrh odporúčania 

Odsek 1 – písmeno h 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

h) žiadať komplexnú reformu 

Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) s 

cieľom zlepšiť jej reprezentatívnosť 

na základe širokého konsenzu, aby sa 

zaistila jej schopnosť rýchlejšie 

a účinnejšie reagovať na hrozby pre 

medzinárodný mier a bezpečnosť; 

podporovať revitalizáciu činnosti Valného 

zhromaždenia a posilnenie koordinácie a 

súdržnosti činnosti všetkých inštitúcií 

OSN; 

h) podporovať revitalizáciu činnosti 

Valného zhromaždenia a posilnenie 

koordinácie a súdržnosti činnosti všetkých 

inštitúcií OSN; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN 

2018/2040(INI) 

Návrh odporúčania 

Odsek 1 – písmeno i 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

i) zdvojnásobiť úsilie, najmä pokiaľ 

ide o reformu BR OSN, výrazným 

obmedzením alebo regulovaním 

používania práva veta najmä v prípadoch, 

keď existujú dôkazy o vojnových 

zločinoch a zločinoch proti ľudskosti, 

ktoré narúša rozhodovací proces, a 

zmenou zloženia jej členov s cieľom lepšie 

zohľadňovať situáciu v dnešnom 

svetovom poriadku, okrem iného 

prostredníctvom stáleho kresla pre 

Európsku úniu; 

vypúšťa sa 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

29.6.2018 A8-0230/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN 

2018/2040(INI) 

Návrh odporúčania 

Odsek 1 – písmeno j 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

j) vyzývať EÚ a jej členské štáty, aby 

vystupovali jednotne; podporuje úsilie 

Európskej služby pre vonkajšiu činnosť 

(ESVČ), delegácií EÚ v New Yorku 

a Ženeve a členských štátov o zlepšenie 

koordinácie stanovísk EÚ a o dosiahnutie 

spoločného postoja EÚ pri hlasovaní, aby 

sa zlepšila súdržnosť a dôveryhodnosť 

EÚ v OSN; 

j) vypúšťa sa 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN 

2018/2040(INI) 

Návrh odporúčania 

Odsek 1 – písmeno n 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

n) vyzvať EÚ a OSN, aby zastávali 

komplementárne a posilňujúce úlohy pri 

každom ohrození mieru a bezpečnosti; 

začať štruktúrovanú politickú spoluprácu 

medzi EÚ a OSN; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Jonathan Bullock 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN 

2018/2040(INI) 

Návrh odporúčania 

Odsek 1 – písmeno z 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

z) dodržiavať dohodu o jadrovom 

programe medzi Iránom a členmi 

Bezpečnostnej rady OSN a Nemeckom 

ako významný úspech medzinárodnej 

diplomacie, a najmä diplomacie EÚ, 

a naďalej vyvíjať tlak na Spojené štáty, 

aby pristúpili k jej praktickému 

vykonávaniu; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN 

2018/2040(INI) 

Návrh odporúčania 

Odsek 1 – písmeno as 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

as) vyjadriť znepokojenie nad eróziou 

existujúceho systému kontroly zbraní 

a odzbrojovania a jeho právnych nástrojov; 

podporovať všetko úsilie o opätovné 

rozbehnutie agendy kontroly zbraní 

a odzbrojovania, a to aj oživením 

Konferencie o odzbrojení; presadzovať 

nešírenie jadrových zbraní procesom 

revízie plánovanej na rok 2020, a to 

neodkladným nadobudnutím účinnosti 

Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových 

skúšok; vyvíjať úsilie o presadzovanie 

Dohovoru o chemických zbraniach; 

opätovne potvrdiť odhodlanie splniť ciele 

tohto dohovoru a nabádať všetky členské 

štáty OSN k tomu, aby ho ratifikovali 

alebo aby k nemu pristúpili; posilniť 

Organizáciu pre zákaz chemických zbraní 

(OPCW) a jej prácu zaistením toho, aby 

mala primerané finančné zdroje 

a primeraný personál na plnenie svojich 

cieľov; zaistiť, aby v prípadoch 

oznámeného použitia chemických zbraní 

boli páchatelia postavení pred súd; zaistiť 

zodpovednosť za porušovanie zmlúv 

o odzbrojení a kontrole zbraní existujúcimi 

mechanizmami na kontrolu zbraní 

a nástrojmi na odzbrojovanie; podporovať 

Zmluvu o zákaze jadrových zbraní, ktorú 

v roku 2017 podporilo 122 členských 

štátov OSN, a pracovať na tom, aby túto 

as) vyjadriť znepokojenie nad eróziou 

existujúceho systému kontroly zbraní 

a odzbrojovania a jeho právnych nástrojov; 

podporovať všetko úsilie o opätovné 

rozbehnutie agendy kontroly zbraní 

a odzbrojovania, a to aj oživením 

Konferencie o odzbrojení; presadzovať 

nešírenie jadrových zbraní procesom 

revízie plánovanej na rok 2020, a to 

neodkladným nadobudnutím účinnosti 

Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových 

skúšok; vyvíjať úsilie o presadzovanie 

Dohovoru o chemických zbraniach; 

opätovne potvrdiť odhodlanie splniť ciele 

tohto dohovoru a nabádať všetky členské 

štáty OSN k tomu, aby ho ratifikovali 

alebo aby k nemu pristúpili; posilniť 

Organizáciu pre zákaz chemických zbraní 

(OPCW) a jej prácu zaistením toho, aby 

mala primerané finančné zdroje 

a primeraný personál na plnenie svojich 

cieľov; zaistiť, aby v prípadoch 

oznámeného použitia chemických zbraní 

boli páchatelia postavení pred súd; zaistiť 

zodpovednosť za porušovanie zmlúv 

o odzbrojení a kontrole zbraní existujúcimi 

mechanizmami na kontrolu zbraní 

a nástrojmi na odzbrojovanie; podporovať 

úsilie OSN o zabránenie tomu, aby neštátni 

aktéri a teroristické skupiny vyvíjali, 

vyrábali, získavali alebo presúvali zbrane 
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zmluvu podpísali a ratifikovali všetky 

členské štáty OSN; naliehavo pokročiť v 

jadrovom odzbrojení na regionálnej aj 

celosvetovej úrovni v súlade s uznesením 

Európskeho parlamentu z 27. októbra 

2016, v ktorom sa všetky členské štáty EÚ 

vyzývajú, aby podporili konferenciu OSN 

na rokovanie o právne záväznom nástroji 

na zákaz jadrových zbraní; podporovať 

úsilie OSN o zabránenie tomu, aby neštátni 

aktéri a teroristické skupiny vyvíjali, 

vyrábali, získavali alebo presúvali zbrane 

hromadného ničenia a ich nosiče; trvať na 

úplnom dodržiavaní Zmluvy o nešírení 

jadrových zbraní (NPT), Dohovoru o 

chemických zbraniach a Dohovoru o 

biologických a toxínových zbraniach; 

hromadného ničenia a ich nosiče; trvať na 

úplnom dodržiavaní Zmluvy o nešírení 

jadrových zbraní (NPT), Dohovoru o 

chemických zbraniach a Dohovoru o 

biologických a toxínových zbraniach; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN 

2018/2040(INI) 

Návrh odporúčania 

Odsek 1 – písmeno abm 

 

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh 

abm) proaktívne riešiť tie dôsledky 

zmeny klímy, ktoré predstavujú najväčšiu 

výzvu, a zaistiť náležitú ochranu jej obetí, 

a to konkrétne uznaním štatútu ochrany 

pre klimatických utečencov na úrovni 

OSN; 

abm) proaktívne riešiť tie dôsledky 

zmeny klímy, ktoré predstavujú najväčšiu 

výzvu; 

Or. en 

 

 


