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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 t a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  t a) nõuda tungivalt, et liikmesriigid 

toetaksid 71. istungjärgul ÜRO 

Peaassamblee resolutsiooni vaesestatud 

uraani sisaldavate relvade ja laskemoona 

kasutamise tagajärgede kohta ning 

arendaksid ELi ühist seisukohta, mis 

kajastaks paremini parlamendi korduvaid 

nõudmisi võtta vastu ülemaailmne 

ettevaatusmoratoorium ja saavutada 

ülemaailmne konsensus tsiviilisikute 

võimalike terviseriskide, radioaktiivsete 

jäätmete komplekssest konfliktijärgsest 

haldamisest tuleneva koormuse ja selliste 

relvade kasutamisega seotud rahalise 

maksumuse kohta; hõlmata miinivastase 

tegevuse ELi rahastamisvahenditega ka 

vaesestatud uraani hindamise ja 

kõrvaldamise projekte; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  f a) pöörata suuremat tähelepanu pingete 

teravnemisele Lõuna-Hiina merel, 

pidades eelkõige silmas ÜRO Alalise 

Vahekohtu oodatavat otsust Filipiinide ja 

Hiina vahelise merepiiri kohta, ning 

nõuda tungivalt kestvate vaidluste 

lahendamist mitmepoolsete läbirääkimiste 

abil; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

a v) toetada ÜRO Julgeolekunõukogu 

põhjalikku reformimist ulatusliku 

konsensuse põhjal, et see peegeldaks 

paremini maailma uut olukorda ning 

tagada, et nõukogu saaks tulemuslikult 

tegeleda rahvusvahelise rahu ja julgeoleku 

ohtudega; töötada pikaajalise eesmärgi 

suunas tagada ELile koht ÜRO reformitud 

Julgeolekunõukogus; nõuda tungivalt, et 

ÜRO Julgeolekunõukogu liikmed 

hoiduksid vetoõiguse kasutamisest 

juhtumite puhul, mis puudutavad 

inimsusevastaseid kuritegusid; 

a v) toetada ÜRO Julgeolekunõukogu 

põhjalikku reformimist ulatusliku 

konsensuse põhjal, et see peegeldaks 

paremini maailma uut olukorda, ning 

tagada, et nõukogu saaks tulemuslikult 

tegeleda rahvusvahelise rahu ja 

julgeolekuohtudega; võtta arvesse uut 

tegelikkust, st asjaolu, et Prantsusmaa 

jääb ainsaks ÜRO Julgeolekunõukogus 

alaliselt esindatud ELi liikmesriigiks, 

mistõttu kannab tema erilist vastutust ELi 

27 liikmesriigi ühiste huvide kaitsmise 

eest ning innustab tegema loodetavasti 

tulemuslikke jõupingutusi ELile ÜRO 

reformitud Julgeolekunõukogus oma koha 

tagamise pikaajalise eesmärgi täitmiseks; 

nõuda tungivalt, et ÜRO 

Julgeolekunõukogu liikmed hoiduksid 

vetoõiguse kasutamisest juhtumite puhul, 

mis puudutavad inimsusevastaseid 

kuritegusid; 

Or. en 

 

 


