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Poprawka  1 

Barbara Lochbihler 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 

2016/2020(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 (t a) (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (ta) wezwania państw członkowskich do 

poparcia na 71. sesji rezolucji 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ 

zatytułowanej „Skutki wykorzystywania 

uzbrojenia i amunicji zawierających 

zubożony uran” oraz opracowania 

wspólnego stanowiska UE, które lepiej 

odzwierciedli wielokrotne apele 

Parlamentu o globalne moratorium 

ostrożnościowe oraz rozwój globalnego 

porozumienia w sprawie potencjalnego 

ryzyka dla zdrowia osób cywilnych, 

kompleksowego obciążenia zarządzaniem 

pokonfliktowymi odpadami 

promieniotwórczych i kosztów 

finansowych wynikających ze stosowania 

takiej broni;  

 uwzględnienia projektów dotyczących 

oceny i neutralizacji zubożonego uranu w 

unijnych instrumentach finansowania 

działań rozminowywania; 

Or. en 



 

AM\1099304PL.doc  PE585.284v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

29.6.2016 A8-0146/2 

Poprawka  2 

Barbara Lochbihler 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 

2016/2020(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 (f a) (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  (fa) zwrócenia większej uwagi na rosnące 

napięcia na Morzu Południowochińskim, 

zwłaszcza w świetle oczekiwanego 

orzeczenia Stałego Trybunału 

Arbitrażowego ONZ dotyczącego granic 

morskich między Filipinami a Chinami 

oraz wezwania do przyjęcia 

wielostronnych i wynegocjowanych 

rozwiązań w sytuacji niewygasłych 

konfliktów; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/3 

Poprawka  3 

Barbara Lochbihler 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 

2016/2020(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 (a v) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(av) wspierania kompleksowej reformy 

Rady Bezpieczeństwa ONZ w oparciu o 

szeroki konsensus w celu lepszego 

odzwierciedlenia nowej globalnej 

rzeczywistości oraz zadbania o to, by Rada 

była zdolna do skutecznego radzenia sobie 

z zagrożeniami dla międzynarodowego 

pokoju i bezpieczeństwa; dążenia do 

osiągnięcia długoterminowego celu, jakim 

jest przyznanie UE miejsca w 

zreformowanej Radzie Bezpieczeństwa 

ONZ; zaapelowania do członków Rady 

Bezpieczeństwa o niestosowanie 

przysługującego im prawa weta w 

przypadku gdy popełniane są zbrodnie 

przeciwko ludzkości; 

(av) wspierania kompleksowej reformy 

Rady Bezpieczeństwa ONZ w oparciu o 

szeroki konsensus w celu lepszego 

odzwierciedlenia nowej globalnej 

rzeczywistości oraz zadbania o to, by Rada 

była zdolna do skutecznego radzenia sobie 

z zagrożeniami dla międzynarodowego 

pokoju i bezpieczeństwa; uwzględnienia 

nowej sytuacji, w której Francja, stając 

się jedynym stałym członkiem z ramienia 

UE w Radzie Bezpieczeństwa, ponosi 

szczególną odpowiedzialność za obronę 

interesów zbiorowych 27 państw 

członkowskich UE i – jak można mieć 

nadzieję – w pozytywnie inspirujący 

sposób dążyć będzie do osiągnięcia 

długoterminowego celu, jakim jest 

przyznanie UE miejsca w zreformowanej 

Radzie Bezpieczeństwa ONZ; 

zaapelowania do członków Rady 

Bezpieczeństwa o niestosowanie 

przysługującego im prawa weta w 

przypadku gdy popełniane są zbrodnie 

przeciwko ludzkości; 

Or. en 

 

 


