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29.6.2016 A8-0146/1 

Pozměňovací návrh  1 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71. zasedání Valného shromáždění OSN 

2016/2020(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. t a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  ta) naléhavě vyzvat členské státy k 

podpoře rezoluce Valného shromáždění 

OSN o „účincích použití zbraní a munice 

obsahujících ochuzený uran“ na 71. 

zasedání a k vypracování společného 

postoje EU, který by lépe odrážel 

opakované výzvy Parlamentu k uvalení 

preventivního celosvětového moratoria a k 

vytvoření celosvětového konsenzu ohledně 

potenciálních rizik pro zdraví civilního 

obyvatelstva, komplexní zátěže související 

s nakládáním s radioaktivním odpadem po 

ukončení konfliktu a finančních nákladů 

spojených s používáním těchto zbraní; 

zahrnout projekty na hodnocení a 

likvidaci ochuzeného uranu do rámce 

finančních nástrojů EU na odstraňování 

min; 

Or. en 



 

AM\1099304CS.doc  PE585.284v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

29.6.2016 A8-0146/2 

Pozměňovací návrh  2 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71. zasedání Valného shromáždění OSN 

2016/2020(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. f a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  fa) obrátit zvýšenou pozornost na rostoucí 

napětí v Jihočínském moři, zejména s 

ohledem na rozhodnutí Stálého 

rozhodčího soudu při OSN ve věci 

námořní hranice mezi Filipínami a 

Čínou, a naléhat na přijetí vícestranných 

řešení těchto doutnajících sporů na 

základě jednání; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/3 

Pozměňovací návrh  3 

Barbara Lochbihler 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71. zasedání Valného shromáždění OSN 

2016/2020(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. a v 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

av) podporovat na základě širokého 

konsenzu komplexní reformu Rady 

bezpečnosti OSN vedoucí k tomu, aby 

Rada lépe reflektovala novou realitu ve 

světě a aby bylo zajištěno, že bude schopna 

účinně reagovat na hrozby pro mezinárodní 

mír a bezpečnost; usilovat o splnění 

dlouhodobého cíle EU, kterým je získat 

křeslo v reformované Radě bezpečnosti 

OSN; naléhavě vyzvat členy Rady 

bezpečnosti, aby neuplatňovali své právo 

veta v případech, kdy jsou páchány zločiny 

proti lidskosti; 

av) podporovat na základě širokého 

konsenzu komplexní reformu Rady 

bezpečnosti OSN vedoucí k tomu, aby 

Rada lépe reflektovala novou realitu ve 

světě a aby bylo zajištěno, že bude schopna 

účinně reagovat na hrozby pro mezinárodní 

mír a bezpečnost; vzít na vědomí novou 

skutečnost, že Francie počínaje 

okamžikem, kdy se stane jediným stálým 

členem zastupujícím EU v Radě 

bezpečnosti, ponese zvláštní odpovědnost 

za obranu společných zájmů všech 27 

členských států EU a poskytne v ideálním 

případě pozitivní inspiraci pro úsilí o 

splnění dlouhodobého cíle EU, kterým je 

získat křeslo v reformované Radě 

bezpečnosti OSN; naléhavě vyzvat členy 

Rady bezpečnosti, aby neuplatňovali své 

právo veta v případech, kdy jsou páchány 

zločiny proti lidskosti; 

Or. en 

 

 


