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29.6.2016 A8-0146/1 

Tarkistus  1 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

Suositus Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunnosta 

2016/2020(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 t a alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  t a) kehotetaan jäsenvaltioita tukemaan 

YK:n yleiskokouksen päätöslauselmaa 

köyhdytettyä uraania sisältävien aseiden 

vaikutuksista 71. istunnossa ja laatimaan 

EU:n yhteisen kannan, joka vastaa 

paremmin parlamentin toistuvasti 

esittämiä kehotuksia niiden käytön 

lopettamiseksi koko maailmassa 

varovaisuusperiaatteen mukaisesti, ja 

kehittämään maailmanlaajuista 

yhteisymmärrystä siviilien terveydelle 

mahdollisesti aiheutuvista riskeistä, 

konfliktien jälkeisen radioaktiivisen 

jätteen hallinnon monimutkaisesta 

taakasta sekä tällaisten aseiden käyttöön 

liittyvistä kustannuksista; sisällytetään 

köyhdytetyn uraanin arviointi ja 

miinanraivaushankkeet miinoja 

koskevaan EU:n toimintapolitiikkaan 

liittyviin rahoitusvälineisiin; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/2 

Tarkistus  2 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

Suositus Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunnosta 

2016/2020(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 f a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  f a) kiinnitetään suurempaa huomiota 

jännitteiden kiristymiseen Etelä-Kiinan 

merellä, erityisesti ennen odotettua YK:n 

pysyvän välitystuomioistuimen päätöstä 

Filippiinien ja Kiinan välisistä 

merirajoista ja kehotetaan löytämään 

monenvälisiä ja neuvoteltuja ratkaisuja 

kyteviin kiistoihin; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/3 

Tarkistus  3 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

Suositus Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunnosta 

2016/2020(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 a v alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

a v) tuetaan YK:n turvallisuusneuvoston 

kattavaa uudistusta laajan konsensuksen 

perusteella, jotta voidaan ottaa paremmin 

huomioon maailman uudet realiteetit ja 

varmistaa, että turvallisuusneuvosto 

kykenee käsittelemään tehokkaasti 

kansainväliseen rauhaan ja turvallisuuteen 

kohdistuvia uhkia; pyritään saavuttamaan 

EU:n pitkän aikavälin tavoite saada paikka 

uudistetussa YK:n turvallisuusneuvostossa; 

kehotetaan turvallisuusneuvoston jäseniä 

pidättäytymään veto-oikeuden 

käyttämisestä tapauksissa, joissa on kyse 

ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista; 

a v) tuetaan YK:n turvallisuusneuvoston 

kattavaa uudistusta laajan konsensuksen 

perusteella, jotta voidaan ottaa paremmin 

huomioon maailman uudet realiteetit ja 

varmistaa, että turvallisuusneuvosto 

kykenee käsittelemään tehokkaasti 

kansainväliseen rauhaan ja turvallisuuteen 

kohdistuvia uhkia; otetaan huomioon se 

uusi todellisuus, että Ranskalla on 

tullessaan turvallisuusneuvoston ainoaksi 

pysyväksi EU-jäseneksi erityinen 

velvollisuus puolustaa EU:n 27 

jäsenvaltion yhteisiä etuja ja sen toivotaan 

edistävän sen EU:n pitkän aikavälin 

tavoitteen saavuttamista, joka koskee 

paikan saamista uudistetussa YK:n 

turvallisuusneuvostossa; kehotetaan 

turvallisuusneuvoston jäseniä 

pidättäytymään veto-oikeuden 

käyttämisestä tapauksissa, joissa on kyse 

ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista; 

Or. en 

 

 


