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29.6.2018 A8-0230/1 

Predlog spremembe  1 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. zasedanje generalne skupščine Združenih narodov 

2018/2040(INI) 

Predlog priporočila 

Odstavek 1 – točka g 

 

Predlog priporočila Predlog spremembe 

(g) naj poudari pomen, ki ga države 

članice EU pripisujejo usklajevanju 

svojega delovanja v organih in telesih 

sistema OZN; 

(g) naj spoštuje pravico držav članic 

EU, da v organih in telesih sistema OZN 

zastopajo svoje interese, kot se jim zdi 

ustrezno; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

29.6.2018 A8-0230/2 

Predlog spremembe  2 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. zasedanje generalne skupščine Združenih narodov 

2018/2040(INI) 

Predlog priporočila 

Odstavek 1 – točka h 

 

Predlog priporočila Predlog spremembe 

(h) naj pozove k celoviti reformi 

Varnostnega sveta OZN, ki bo izboljšala 

njegovo reprezentativnost na podlagi 

širokega soglasja, da bi se Varnostni svet 

lahko hitreje in učinkoviteje odzival na 

grožnje mednarodnemu miru in varnosti; 

naj spodbuja ponovni zagon dela 

Generalne skupščine ter boljše 

usklajevanje in povezovanje ukrepanja 

vseh institucij OZN; 

(h) naj spodbuja ponovni zagon dela 

Generalne skupščine ter boljše 

usklajevanje in povezovanje ukrepanja 

vseh institucij OZN; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/3 

Predlog spremembe  3 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. zasedanje generalne skupščine Združenih narodov 

2018/2040(INI) 

Predlog priporočila 

Odstavek 1 – točka i 

 

Predlog priporočila Predlog spremembe 

(i) naj okrepi predvsem prizadevanja 

za reformo Varnostnega sveta OZN z 

znatno omejitvijo ali reguliranjem pravice 

do veta, zlasti v primerih dokazanih vojnih 

zločinov in hudodelstev zoper človečnost, 

kadar ta ovira postopek odločanja, ter 

spremembo njegove sestave, da bi bolje 

odražala današnji svetovni red, med 

drugim tako, da bi Evropska unija dobila 

stalni sedež; 

črtano 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/4 

Predlog spremembe  4 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. zasedanje generalne skupščine Združenih narodov 

2018/2040(INI) 

Predlog priporočila 

Odstavek 1 – točka j 

 

Predlog priporočila Predlog spremembe 

(j) naj poziva EU in njene države 

članice, naj nastopajo enoglasno; naj 

podpira prizadevanja Evropske službe za 

zunanje delovanje, delegacij EU v New 

Yorku in Ženevi ter držav članic za večjo 

uskladitev mnenj v EU in doseganje 

skupnega stališča EU pri glasovanju, da 

bi izboljšale povezanost ter verodostojnost 

EU v OZN; 

(j) črtano 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/5 

Predlog spremembe  5 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. zasedanje generalne skupščine Združenih narodov 

2018/2040(INI) 

Predlog priporočila 

Odstavek 1 – točka n 

 

Predlog priporočila Predlog spremembe 

(n) naj pozove EU in OZN, naj 

vsakokrat, ko sta ogrožena mir in varnost, 

sprejmeta ukrepe, ki se dopolnjujejo in 

medsebojno krepijo; naj vzpostavi 

strukturirano politično sodelovanje med 

EU in OZN; 

črtano 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/6 

Predlog spremembe  6 

Jonathan Bullock 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. zasedanje generalne skupščine Združenih narodov 

2018/2040(INI) 

Predlog priporočila 

Odstavek 1 – točka z 

 

Predlog priporočila Predlog spremembe 

(z) naj podpira jedrski sporazum med 

Iranom ter članicami Varnostnega sveta 

in Nemčijo kot pomemben uspeh 

mednarodne diplomacije in zlasti 

diplomacije EU ter še naprej vrši pritisk 

na ZDA, da zagotovijo njegovo izvajanje v 

praksi; 

črtano 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/7 

Predlog spremembe  7 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. zasedanje generalne skupščine Združenih narodov 

2018/2040(INI) 

Predlog priporočila 

Odstavek 1 – točka as 

 

Predlog priporočila Predlog spremembe 

(as) naj izrazi zaskrbljenost zaradi 

slabljenja obstoječega sistema nadzora nad 

oborožitvijo in razoroževanja ter povezanih 

pravnih instrumentov; naj podpre vsa 

prizadevanja, da bi ponovno okrepili 

agendo za nadzor nad orožjem in 

razoroževanje, vključno s ponovno 

oživitvijo Konference o razorožitvi; naj 

spodbuja neširjenje jedrskega orožja v 

okviru postopka pregleda v letu 2020 in 

podpre takojšen začetek uporabe Pogodbe 

o celoviti prepovedi jedrskih poskusov; naj 

si prizadeva za izvrševanje Konvencije o 

kemičnem orožju; naj ponovno potrdi 

zavezanost ciljem te konvencije, vse 

države članice OZN pa naj spodbuja k 

njeni ratifikaciji ali k pristopu k njej; naj 

okrepi Organizacijo za prepoved 

kemičnega orožja in njeno delo, tako da 

zagotovi, da ima za izpolnjevanje svojih 

ciljev na voljo ustrezna finančna sredstva 

in osebje; naj zagotovi, da so v primerih 

domnevne uporabe kemičnega orožja 

storilci kazensko preganjani; naj v okviru 

obstoječih mehanizmov za nadzor nad 

oborožitvijo in instrumentov za razorožitev 

zagotovi odgovornost za kršitve pogodb o 

razoroževanju in nadzoru nad oborožitvijo; 

naj podpre pogodbo o prepovedi jedrskega 

orožja, ki jo je leta 2017 podprlo 122 držav 

članic OZN, ter si prizadeva za to, da bi to 

(as) naj izrazi zaskrbljenost zaradi 

slabljenja obstoječega sistema nadzora nad 

oborožitvijo in razoroževanja ter povezanih 

pravnih instrumentov; naj podpre vsa 

prizadevanja, da bi ponovno okrepili 

agendo za nadzor nad orožjem in 

razoroževanje, vključno s ponovno 

oživitvijo Konference o razorožitvi; naj 

spodbuja neširjenje jedrskega orožja v 

okviru postopka pregleda v letu 2020 in 

podpre takojšen začetek uporabe Pogodbe 

o celoviti prepovedi jedrskih poskusov; naj 

si prizadeva za izvrševanje Konvencije o 

kemičnem orožju; naj ponovno potrdi 

zavezanost ciljem te konvencije, vse 

države članice OZN pa naj spodbuja k 

njeni ratifikaciji ali k pristopu k njej; naj 

okrepi Organizacijo za prepoved 

kemičnega orožja in njeno delo, tako da 

zagotovi, da ima za izpolnjevanje svojih 

ciljev na voljo ustrezna finančna sredstva 

in osebje; naj zagotovi, da so v primerih 

domnevne uporabe kemičnega orožja 

storilci kazensko preganjani; naj v okviru 

obstoječih mehanizmov za nadzor nad 

oborožitvijo in instrumentov za razorožitev 

zagotovi odgovornost za kršitve pogodb o 

razoroževanju in nadzoru nad oborožitvijo; 

naj podpira prizadevanja OZN, da se 

nedržavnim akterjem in terorističnim 

skupinam prepreči, da bi razvijali, 
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pogodbo podpisale in ratificirale vse 

države članice OZN; naj nujno pospeši 

jedrsko razoroževanje tako na regionalni 

kot svetovni ravni z upoštevanjem 

resolucije Parlamenta z dne 27. oktobra 

2016, v kateri je pozval vse države članice 

EU, naj podprejo konferenco Združenih 

narodov, kjer bi se pogajali o pravno 

zavezujočem instrumentu za prepoved 

jedrskega orožja; naj podpira prizadevanja 

OZN, da se nedržavnim akterjem in 

terorističnim skupinam prepreči, da bi 

razvijali, proizvajali, pridobivali ali 

prenašali orožje za množično uničevanje in 

njegove izstrelitvene sisteme; naj vztraja 

pri doslednem spoštovanju Pogodbe o 

neširjenju jedrskega orožja, Konvencije o 

kemičnem orožju in Konvencije o 

biološkem orožju; 

proizvajali, pridobivali ali prenašali orožje 

za množično uničevanje in njegove 

izstrelitvene sisteme; naj vztraja pri 

doslednem spoštovanju Pogodbe o 

neširjenju jedrskega orožja, Konvencije o 

kemičnem orožju in Konvencije o 

biološkem orožju; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

29.6.2018 A8-0230/8 

Predlog spremembe  8 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. zasedanje generalne skupščine Združenih narodov 

2018/2040(INI) 

Predlog priporočila 

Odstavek 1 – točka abm 

 

Predlog priporočila Predlog spremembe 

(abm) naj proaktivno obravnava najhujše 

posledice podnebnih sprememb ter 

njihovim žrtvam zagotovi ustrezno zaščito, 

in sicer s priznanjem statusa zaščite za 

podnebne begunce na ravni OZN; 

(abm) naj proaktivno obravnava najhujše 

posledice podnebnih sprememb; 

Or. en 

 

 


