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Pakeitimas 1 

 Barbara Lochbihler  

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

Rekomendacija dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos 

2016/2020(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 (t a) dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  ta) raginti valstybes nares per 71-ąją 

sesiją remti JT Generalinės Asamblėjos 

rezoliuciją dėl nusodrintojo urano 

pagrindu pagamintų ginklų, ir plėtoti 

bendrą ES poziciją, kuria būtų geriau 

atspindimi dažni Parlamento raginimai 

skelbti prevencinį visuotinį moratoriumą 

ir parengti visuotinį sutarimą dėl galimų 

pavojų civilių sveikatai, sunkios 

radioaktyvių atliekų valdymo naštos 

pasibaigus konfliktui ir su tokių ginklų 

naudojimu susijusių finansinių išlaidų; 

nusodrintojo urano įvertinimo ir šalinimo 

projektus įtraukti į kovai su minomis 

skiriamas ES finansavimo priemones; 

Or. en 
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Pakeitimas 2 

 Barbara Lochbihler  

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

Rekomendacija dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos 

2016/2020(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 (f a) dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  fa) didesnį dėmesį skirti kylančiai įtampai 

Pietų Kinijos jūroje, ypač atsižvelgiant į 

laukiamą JT Nuolatinio arbitražo teismo 

sprendimą dėl jūros sienų tarp Filipinų ir 

Kinijos, ir raginti surasti daugiašalius, 

derybomis pasiektus įsisenėjusių ginčų 

sprendimus; 

Or. en 
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Pakeitimas 3 

 Barbara Lochbihler  

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

Rekomendacija dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos 

2016/2020(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 (av) dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

av) remti plataus masto sutarimu paremtą 

išsamią Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 

reformą siekiant geriau atsižvelgti į naują 

pasaulio realybę ir užtikrinti, kad Taryba 

galėtų veiksmingai spręsti grėsmių 

tarptautinei taikai ir saugumui klausimus; 

siekti ilgalaikio ES tikslo turėti vietą 

išplėstoje JT Saugumo Taryboje; raginti 

Saugumo Tarybos nares susilaikyti nuo 

veto teisės naudojimo tais atvejais, kai 

sprendžiama dėl įykdytų nusikaltimų 

žmoniškumui; 

av) remti plataus masto sutarimu paremtą 

išsamią Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 

reformą siekiant geriau atsižvelgti į naują 

pasaulio realybę ir užtikrinti, kad Taryba 

galėtų veiksmingai spręsti grėsmių 

tarptautinei taikai ir saugumui klausimus; 

atsižvelgti į naują realybę, kad Prancūzija, 

tapdama vienintele nuolatine ES nare 

Saugumo Taryboje, turi ypatingą 

atsakomybę ginti bendrus 27 ES narių 

interesus ir, tikimasi, kad ji suteiks 

teigiamą postūmį darbui siekiant ilgojo 

laikotarpio tikslo – ES turėti vietą 

reformuotoje JT Saugumo Taryboje; 

raginti Saugumo Tarybos nares susilaikyti 

nuo veto teisės naudojimo tais atvejais, kai 

sprendžiama dėl įvykdytų nusikaltimų 

žmoniškumui; 

Or. en 

 

 


