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29.6.2016 A8–0146/1 

Изменение  1 

Барбара Лохбилер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8–0146/2016 

Андрей Ковачев 

Седемдесет и първа сесия на Общото събрание на ООН 

2016/2020(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 (у а ) (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  уа) настоятелно да призове 

държавите членки да подкрепят на 

Седемдесет и първата сесия 

резолюцията на Общото събрание на 

ООН относно ефектите от 

използването на оръжия и 

боеприпаси, съдържащи обеднен уран, 

и да разработят обща позиция на ЕС, 

която по-добре да отразява 

многократните призиви на 

Парламента за световен мораториум 

като предпазна мярка и очертаващия 

се глобален консенсус относно 

потенциалните рискове за здравето 

на цивилното население, сложното 

управление на радиоактивните 

отпадъци след конфликта и 

финансовите разходи, свързани с 

използването на такива оръжия; да 

включат проекти за оценка и 

неутрализиране на обеднен уран в 

инструментите на ЕС за 

финансиране на обезвреждането на 

мини; 

Or. en 
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29.6.2016 A8–0146/2 

Изменение  2 

Барбара Лохбилер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8–0146/2016 

Андрей Ковачев 

Седемдесет и първа сесия на Общото събрание на ООН 

2016/2020(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 (е а) (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  еa) до обърне повишено внимание на 

растящото напрежение в 

Южнокитайско море, особено с оглед 

на очакваното решение на 

Постоянния арбитражен съд на ООН 

относно морските граници между 

Филипините и Китай, и настоятелно 

да призовава за многостранни и 

постигнати чрез преговори решения 

на тлеещите конфликти;  

Or. en 
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29.6.2016 A8–0146/3 

Изменение  3 

Барбара Лохбилер 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8–0146/2016 

Андрей Ковачев 

Седемдесет и първа сесия на Общото събрание на ООН 

2016/2020(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 (aх) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

aх) да се обяви за всеобхватна реформа 

на Съвета за сигурност на ООН, 

основана на широк консенсус, за по-

добро отразяване на новите световни 

реалности и за да се гарантира 

способността на Съвета да се справя 

ефективно със заплахите за 

международния мир и сигурност; да 

работи за дългосрочната цел на ЕС за 

членство в един реформиран Съвет за 

сигурност на ООН; настоятелно да 

призове членовете на Съвета за 

сигурност да се въздържат от 

използването на правото си на вето в 

случаите на извършване на 

престъпления срещу човечеството; 

aх) да се обяви за всеобхватна реформа 

на Съвета за сигурност на ООН, 

основана на широк консенсус, за по-

добро отразяване на новите световни 

реалности и за да се гарантира 

способността на Съвета да се справя 

ефективно със заплахите за 

международния мир и сигурност; да 

има предвид новата реалност, че 

оставайки единствената държава – 

членка на ЕС, в Съвета за сигурност, 

Франция носи особена отговорност за 

защитата на колективните 

интереси на 27-те държави – членки 

на ЕС, и, следва да се надяваме, ще 

вдъхновява работата за 

осъществяване на дългосрочната цел 

на ЕС за членство в един реформиран 

Съвет за сигурност на ООН; 

настоятелно да призове членовете на 

Съвета за сигурност да се въздържат от 

използването на правото си на вето в 

случаите на извършване на 

престъпления срещу човечеството; 

Or. en 

 

 


