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29.6.2016 A8-0146/1 

Ändringsförslag  1 

Barbara Lochbihler 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

FN:s generalförsamlings 71:a session 

2016/2020(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led ta (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 ta) Rådet bör uppmana medlemsstaterna 

att vid 71:a sessionen stödja FN:s 

generalförsamlings resolution om vapen 

med utarmat uran och utveckla en EU-

gemensam ståndpunkt som bättre speglar 

parlamentets upprepade krav på ett 

globalt moratorium grundat på 

försiktighetsprincipen och det 

framväxande globala samförståndet om 

de potentiella hälsoriskerna för 

civilbefolkningen, komplexa 

ansvarsbördor för hantering av 

radioaktivt avfall från tidigare 

konfliktsituationer och ekonomiska 

kostnader förknippade med användning 

av sådana vapen; att inbegripa 

utvärdering av utarmat uran och 

minröjningsprojekt i EU:s 

finansieringsinstrument för åtgärder mot 

minor. 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/2 

Ändringsförslag  2 

Barbara Lochbihler 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

FN:s generalförsamlings 71:a session 

2016/2020(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led fa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 fa) Rådet uppmanas att se till att större 

uppmärksamhet ägnas åt de tilltagande 

spänningarna i Sydkinesiska havet, 

särskilt med tanke på den kommande 

domen av FN:s permanenta skiljedomstol 

om sjögränserna mellan Filippinerna och 

Kina, och att uppmana till multilaterala 

förhandlade lösningar på de pyrande 

konflikterna. 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/3 

Ändringsförslag  3 

Barbara Lochbihler 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

FN:s generalförsamlings 71:a session 

2016/2020(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led av 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

av) Rådet uppmanas att stödja en 

genomgripande reform av FN:s 

säkerhetsråd på grundval av ett brett 

samförstånd för att bättre spegla den nya 

verkligheten och att se till att rådet har 

förmåga att effektivt hantera hot mot den 

internationella freden och säkerheten; att 

arbeta för det långsiktiga målet att EU får 

en plats i ett reformerat säkerhetsråd i FN; 

att kräva att säkerhetsrådets medlemmar 

avstår från att använda sin vetorätt i fall där 

brott mot mänskligheten begås. 

av) Rådet uppmanas att stödja en 

genomgripande reform av FN:s 

säkerhetsråd på grundval av ett brett 

samförstånd för att bättre spegla den nya 

verkligheten och att se till att rådet har 

förmåga att effektivt hantera hot mot den 

internationella freden och säkerheten; att ta 

hänsyn till den nya realiteten att 

Frankrike, som kommer att bli EU:s enda 

ständiga medlem i säkerhetsrådet, bär ett 

särskilt ansvar när det gäller att försvara 

de 27 EU-medlemsstaternas gemensamma 

intressen i säkerhetsrådet och 

förhoppningsvis kommer att positivt 

påverka arbetet för det långsiktiga målet 

att EU får en plats i ett reformerat 

säkerhetsråd i FN; att kräva att 

säkerhetsrådets medlemmar avstår från att 

använda sin vetorätt i fall där brott mot 

mänskligheten begås. 

Or. en 

 

 


