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29.6.2018 A8-0230/1 

Ändringsförslag  1 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0230/2018 

Eugen Freund 

FN:s generalförsamlings 73:e session 

2018/2040(INI) 

Förslag till rekommendation 

Punkt 1 – led g 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

g) att betona den vikt som EU-

medlemsstaterna fäster vid att samordna 

sina insatser i organen och byråerna inom 

FN-systemet, 

g) att respektera EU-medlemsstaterna 

rätt att företräda sina intressen i organen 

och byråerna inom FN-systemet såsom de 

finner det lämpligt, 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/2 

Ändringsförslag  2 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0230/2018 

Eugen Freund 

FN:s generalförsamlings 73:e session 

2018/2040(INI) 

Förslag till rekommendation 

Punkt 1 – led h 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

h) att begära en omfattande reform 

av FN:s säkerhetsråd för att göra detta 

organ mer representativt som bygger på 

ett brett samförstånd för att säkerställa att 

det kan bemöta hot mot internationell fred 

och säkerhet på ett snabbare och 

effektivare sätt; att arbeta för att förnya 

generalförsamlingens arbete och öka 

samordningen och samstämdheten i de 

åtgärder som vidtas av samtliga FN-

institutioner, 

h) att arbeta för att förnya 

generalförsamlingens arbete och öka 

samordningen och samstämdheten i de 

åtgärder som vidtas av samtliga FN-

institutioner, 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/3 

Ändringsförslag  3 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0230/2018 

Eugen Freund 

FN:s generalförsamlings 73:e session 

2018/2040(INI) 

Förslag till rekommendation 

Punkt 1 – led i 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

i) att intensifiera ansträngningarna 

för att reformera FN:s säkerhetsråd, 

särskilt genom en avsevärd begränsning 

av vetorätten, i synnerhet i fall där det 

finns bevis för krigsbrott och brott mot 

mänskligheten, vilket har hindrat 

beslutsfattandet, och genom en ändrad 

sammansättningen av dess medlemmar så 

att den bättre återspeglar dagens värld, 

bland annat genom att ge Europeiska 

unionen en permanent plats i 

säkerhetsrådet, 

utgår 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/4 

Ändringsförslag  4 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0230/2018 

Eugen Freund 

FN:s generalförsamlings 73:e session 

2018/2040(INI) 

Förslag till rekommendation 

Punkt 1 – led j 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

j) att uppmana EU och dess 

medlemsstater att tala med en röst; att 

stödja de ansträngningar som gjorts av 

Europeiska utrikestjänsten, EU-

delegationerna i New York och Genève 

och medlemsstaterna för att förbättra 

samordningen av EU:s 

ställningstaganden och att nå en 

gemensam EU-ståndpunkt i samband med 

omröstningar för att förbättra EU:s 

samstämdhet och trovärdighet i FN, 

utgår 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

29.6.2018 A8-0230/5 

Ändringsförslag  5 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0230/2018 

Eugen Freund 

FN:s generalförsamlings 73:e session 

2018/2040(INI) 

Förslag till rekommendation 

Punkt 1 – led n 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

n) att uppmana EU och FN att inta 

kompletterande och förstärkande roller 

varje gång fred och säkerhet hotas; att 

inleda ett strukturerat politiskt samarbete 

mellan EU och FN, 

utgår 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/6 

Ändringsförslag  6 

Jonathan Bullock 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0230/2018 

Eugen Freund 

FN:s generalförsamlings 73:e session 

2018/2040(INI) 

Förslag till rekommendation 

Punkt 1 – led z 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

z) att framhålla kärnenergiavtalet 

mellan Iran och säkerhetsrådets 

medlemmar plus Tyskland som en viktig 

framgång för den internationella 

diplomatin, i synnerhet EU-diplomatin, 

och att fortsätta att utöva påtryckningar 

mot Förenta staterna för att uppnå 

resultat i samband med det praktiska 

genomförandet, 

utgår 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/7 

Ändringsförslag  7 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0230/2018 

Eugen Freund 

FN:s generalförsamlings 73:e session 

2018/2040(INI) 

Förslag till rekommendation 

Punkt 1 – led as 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

as) att uttrycka oro över urholkningen 

av det befintliga systemet för vapenkontroll 

och nedrustning och dess rättsliga 

instrument; att stödja alla insatser för att få 

tillbaka agendan för vapenkontroll och 

nedrustning på rätt väg, även genom att 

återuppliva nedrustningskonferensen; att 

främja icke-spridning av kärnvapen med 

hjälp av översynsprocessen 2020 genom att 

utan dröjsmål sätta fördraget om 

fullständigt förbud mot kärnsprängningar i 

kraft; att arbeta för att verkställa 

konventionen om kemiska vapen; att på 

nytt bekräfta åtagandet att uppfylla 

konventionens mål och att uppmuntra 

samtliga FN-medlemsstater att ratificera 

eller ansluta sig till den; att stärka 

Organisationen för förbud mot kemiska 

vapen och dess arbete genom att säkerställa 

att den har lämpliga finansiella resurser 

och personal för att uppfylla dess mål; att 

säkerställa att i fall där det rapporteras om 

att kemiska vapen har använts ska 

förövarna ställas inför rätta; att säkerställa 

ansvarsskyldighet för överträdelser av 

fördrag om nedrustning och vapenkontroll 

genom de befintliga 

vapenkontrollmekanismerna 

nedrustningsinstrumenten; att stödja 

fördraget om förbud mot kärnvapen som 

2017 fick stöd av 122 FN-medlemsstater 

as) att uttrycka oro över urholkningen 

av det befintliga systemet för vapenkontroll 

och nedrustning och dess rättsliga 

instrument; att stödja alla insatser för att få 

tillbaka agendan för vapenkontroll och 

nedrustning på rätt väg, även genom att 

återuppliva nedrustningskonferensen; att 

främja icke-spridning av kärnvapen med 

hjälp av översynsprocessen 2020 genom att 

utan dröjsmål sätta fördraget om 

fullständigt förbud mot kärnsprängningar i 

kraft; att arbeta för att verkställa 

konventionen om kemiska vapen; att på 

nytt bekräfta åtagandet att uppfylla 

konventionens mål och att uppmuntra 

samtliga FN-medlemsstater att ratificera 

eller ansluta sig till den; att stärka 

Organisationen för förbud mot kemiska 

vapen och dess arbete genom att säkerställa 

att den har lämpliga finansiella resurser 

och personal för att uppfylla dess mål; att 

säkerställa att i fall där det rapporteras om 

att kemiska vapen har använts ska 

förövarna ställas inför rätta; att säkerställa 

ansvarsskyldighet för överträdelser av 

fördrag om nedrustning och vapenkontroll 

genom de befintliga 

vapenkontrollmekanismerna 

nedrustningsinstrumenten; att stödja FN:s 

ansträngningar att förhindra att icke-

statliga aktörer och terroristgrupper 
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och att arbeta för att detta fördrag ska 

undertecknas och ratificeras av samtliga 

FN-medlemsstater; att skyndsamt driva på 

kärnvapennedrustningen på både 

regional och global nivå i linje med 

parlamentets resolution av den 

27 oktober 2016 där man uppmanar 

samtliga EU-medlemsstater att stödja 

FN:s konferens för att förhandla om ett 

rättsligt bindande instrument för ett 

kärnvapenförbud; att stödja FN:s 

ansträngningar att förhindra att icke-

statliga aktörer och terroristgrupper 

utvecklar, tillverkar, förvärvar eller överför 

massförstörelsevapen och deras bärare; att 

insistera på fullständig efterlevnad av 

fördraget om förhindrande av spridning av 

kärnvapen, konventionen om kemiska 

vapen och konventionen om biologiska 

vapen, 

utvecklar, tillverkar, förvärvar eller överför 

massförstörelsevapen och deras bärare; att 

insistera på fullständig efterlevnad av 

fördraget om förhindrande av spridning av 

kärnvapen, konventionen om kemiska 

vapen och konventionen om biologiska 

vapen, 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/8 

Ändringsförslag  8 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0230/2018 

Eugen Freund 

FN:s generalförsamlings 73:e session 

2018/2040(INI) 

Förslag till rekommendation 

Punkt 1 – led abm 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

abm) att proaktivt hantera 

klimatförändringarnas mest utmanande 

konsekvenser och att säkerställa 

vederbörligt skydd för de som drabbas av 

dessa, nämligen genom att erkänna en 

klimatflyktingstatus på FN-nivå för 

klimatflyktingar, 

abm) att proaktivt hantera 

klimatförändringarnas mest utmanande 

konsekvenser, 

Or. en 

 

 


