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29.6.2016 A8-0146/1 

Grozījums Nr.  1 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 71. sesija 

2016/2020(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.ta punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  (ta) mudināt dalībvalstis atbalstīt ANO 

Ģenerālās asamblejas 71. sesijā pieņemto 

rezolūciju par tādu ieroču un tādas 

munīcijas izmantošanas sekām, kurā ir 

noplicināts urāns, un izstrādāt ES kopējo 

nostāju, kas labāk atspoguļotu 

Parlamenta atkārtotās prasības īstenot 

piesardzīgu globālo moratoriju un panākt 

vispārēju vienprātību par potenciālo 

veselības risku civiliedzīvotājiem, 

visaptverošu pēckonflikta radioaktīvo 

atkritumu pārvaldības slogu un finanšu 

izmaksām, kuras saistītas ar šādu ieroču 

izmantošanu; iekļaut noplicināta urāna 

novērtējuma un likvidēšanas projektus ES 

finanšu instrumentos, kas paredzēti 

atmīnēšanai; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/2 

Grozījums Nr.  2 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 71. sesija 

2016/2020(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.fa punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  (fa) piešķirt palielinātu uzmanību 

augošajai spriedzei Dienvidķīnas jūrā, 

īpaši, ņemot vērā gaidāmo ANO 

Pastāvīgās šķīrējtiesas nolēmumu par 

jūras robežu starp Filipīnām un Ķīnu, kā 

arī sekmēt daudzpusējus, apspriestus 

risinājumus briestošajiem strīdiem; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/3 

Grozījums Nr.  3 

Barbara Lochbihler 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 71. sesija 

2016/2020(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.av punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(av) atbalstīt visaptverošu Apvienoto 

Nāciju Organizācijas Drošības padomes 

reformu, kuras pamatā ir plaša vienprātība, 

lai labāk atspoguļotu jauno pasaules 

situāciju un nodrošinātu, ka padome spēj 

efektīvi novērst apdraudējumu 

starptautiskajam mieram un drošībai; 

īstenot centienus, kas vērsti uz ES 

ilgtermiņa mērķa sasniegšanu — 

nodrošināt ES pastāvīgu vietu reformētajā 

ANO Drošības padomē; mudināt ANO 

Drošības padomes dalībniekus atturēties no 

veto tiesību izmantošanas gadījumos par 

noziegumiem pret cilvēci; 

(av) atbalstīt visaptverošu Apvienoto 

Nāciju Organizācijas Drošības padomes 

reformu, kuras pamatā ir plaša vienprātība, 

lai labāk atspoguļotu jauno pasaules 

situāciju un nodrošinātu, ka padome spēj 

efektīvi novērst apdraudējumu 

starptautiskajam mieram un drošībai; ņemt 

vērā jauno situāciju, ka Francijai, kura ir 

kļuvusi par vienīgo ES pastāvīgo locekli 

Drošības padomē, ir īpaša atbildība par 

ES 27 locekļu kolektīvo interešu 

aizstāvību, un, cerams, tā būs iedvesmas 

avots darbā, kas vērsts uz ES ilgtermiņa 

mērķa sasniegšanu — nodrošināt ES 

pastāvīgu vietu reformētajā ANO Drošības 

padomē; mudināt ANO Drošības padomes 

dalībniekus atturēties no veto tiesību 

izmantošanas gadījumos par noziegumiem 

pret cilvēci; 

Or. en 


