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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

29.6.2016 A8-0146/1 

Τροπολογία  1 

Barbara Lochbihler 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 

2016/2020(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 (κ α) (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  (κ α) να παροτρύνει τα κράτη μέλη να 

υποστηρίξουν στην 71η σύνοδο τα 

ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του 

ΟΗΕ σχετικά με τα όπλα και πυρομαχικά 

που περιέχουν απεμπλουτισμένο ουράνιο 

και να αναπτύξουν μια κοινή θέση της 

ΕΕ που να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις 

επανειλημμένες εκκλήσεις του 

Κοινοβουλίου για ένα προληπτικό 

παγκόσμιο μορατόριουμ και για την 

ανάπτυξη παγκόσμιας συναίνεσης ως 

προς τους δυνητικούς κινδύνους για την 

υγεία των αμάχων, ως προς το βάρος της 

περίπλοκης διαχείρισης των ραδιενεργών 

αποβλήτων μετά το τέλος μιας 

σύγκρουσης, και ως προς το οικονομικό 

κόστος που συνδέεται με τη χρήση αυτών 

των όπλων· να συμπεριλάβει τα έργα 

αξιολόγησης και καταστροφής 

απεμπλουτισμένου ουρανίου στα 

χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για την 

εξουδετέρωση ναρκών· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.6.2016 A8-0146/2 

Τροπολογία  2 

Barbara Lochbihler 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 

2016/2020(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 (στ α) (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  στ α) να αφιερώσει μεγαλύτερη προσοχή 

στις αυξανόμενες εντάσεις στη Νότια 

Κινεζική Θάλασσα, ειδικότερα εν όψει 

της αναμενόμενης απόφασης του 

Μόνιμου Διαιτητικού Δικαστηρίου του 

ΟΗΕ σχετικά με τα θαλάσσια σύνορα 

μεταξύ Φιλιππινών και Κίνας, και να 

ζητήσει πολυμερείς κοινά συμφωνημένες 

λύσεις στις υποβόσκουσες διενέξεις· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

29.6.2016 A8-0146/3 

Τροπολογία  3 

Barbara Lochbihler 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 

2016/2020(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 (μη) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

(μη) να υποστηρίξει μια ολοκληρωμένη 

μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας 

των Ηνωμένων Εθνών επί τη βάσει μιας 

ευρείας συναίνεσης, προκειμένου να 

αποτυπωθεί καλύτερα η νέα παγκόσμια 

πραγματικότητα και να διασφαλιστεί ότι το 

Συμβούλιο θα είναι σε θέση να 

αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις απειλές 

για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια· να 

καταβάλει προσπάθειες για τον 

μακροπρόθεσμο στόχο να αποκτήσει η ΕΕ 

μια έδρα σε ένα αναμορφωμένο Συμβούλιο 

Ασφαλείας του ΟΗΕ· να παροτρύνει τα 

μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να 

αποφεύγουν τη χρήση του δικαιώματος 

αρνησικυρίας τους για υποθέσεις στις 

οποίες διαπράττονται εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας· 

(μη) να υποστηρίξει μια ολοκληρωμένη 

μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας 

των Ηνωμένων Εθνών επί τη βάσει μιας 

ευρείας συναίνεσης, προκειμένου να 

αποτυπωθεί καλύτερα η νέα παγκόσμια 

πραγματικότητα και να διασφαλιστεί ότι το 

Συμβούλιο θα είναι σε θέση να 

αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις απειλές 

για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια· να 

λάβει υπόψη τη νέα συγκυρία τώρα που η 

Γαλλία, όντας το μοναδικό κράτος μέλος 

της ΕΕ που είναι μόνιμο μέλος στο 

Συμβούλιο Ασφαλείας, φέρει ιδιαίτερη 

ευθύνη να προασπιστεί τα συλλογικά 

συμφέροντα των 27 κρατών μελών και 

ελπίζεται ότι θα συνεισφέρει θετικά στις 

εργασίες για τον μακροπρόθεσμο στόχο να 

αποκτήσει η ΕΕ μια έδρα σε ένα 

αναμορφωμένο Συμβούλιο Ασφαλείας του 

ΟΗΕ· να παροτρύνει τα μέλη του 

Συμβουλίου Ασφαλείας να αποφεύγουν τη 

χρήση του δικαιώματος αρνησικυρίας τους 

για υποθέσεις στις οποίες διαπράττονται 

εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· 

Or. en 

 

 


