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Изменение  4 

Хелмут Шолц, Мариза Матиаш, Мари-Кристин Вержиа, Рина Роня Кари, София 

Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0146/2016 

Андрей Ковачев 

Седемдесет и първа сесия на Общото събрание на ООН 

2016/2020(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1, буква (ап) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

aп) да приветства приемането от 

Общото събрание на ООН на 

историческата резолюция 68/304 от 9 

септември 2014 г., в която се признава 

суверенното право на всяка държава да 

преструктурира държавния си дълг, 

което не следва да бъде възпрепятствано 

или затруднявано от каквито и да било 

мерки, произтичащи от друга държава, и 

се отбелязва със загриженост, че 

международната финансова система не 

разполага със стабилна правна рамка за 

основано на правила и предсказуемо 

преструктуриране на държавния дълг, и 

с която се стартира процедура за 

приемане на многостранна правна рамка 

за процесите на преструктуриране на 

държавен дълг; да призове системата на 

ООН като цяло да подкрепи напълно 

този процес; да призове ЕС и неговите 

държави членки да участват активно в 

този процес; 

aп) да приветства приемането от 

Общото събрание на ООН на 

историческата резолюция 68/304 от 9 

септември 2014 г., в която се признава 

суверенното право на всяка държава да 

преструктурира държавния си дълг, 

което не следва да бъде възпрепятствано 

или затруднявано от каквито и да било 

мерки, произтичащи от друга държава, и 

се отбелязва със загриженост, че 

международната финансова система не 

разполага със стабилна правна рамка за 

основано на правила и предсказуемо 

преструктуриране на държавния дълг, и 

с която се стартира процедура за 

приемане на многостранна правна рамка 

за процесите на преструктуриране на 

държавен дълг; да призове системата на 

ООН като цяло да подкрепи напълно 

този процес; призовава ЕС и неговите 

държави членки да участват активно в 

този процес, особено в рамките на 

текущата работа на временната 

комисия на ООН за процесите за 

преструктуриране на държавен дълг; 

Or. en 
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Изменение  5 

Хелмут Шолц, Мариза Матиаш, Мари-Кристин Вержиа, Рина Роня Кари, София 

Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0146/2016 

Андрей Ковачев 

Седемдесет и първа сесия на Общото събрание на ООН 

2016/2020(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1, буква (ас а) (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 aсa) да насърчава международното 

сътрудничество в областта на 

финансовите услуги в рамките на 

ООН, например чрез създаването на 

постоянен форум на ООН относно 

финансовите услуги, както и на 

постоянен международен съд за 

финансовите услуги, даващ 

възможност за подаване на жалби за 

нарушения срещу доставчици на 

финансови услуги; 

Or. en 
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Изменение  6 

Хелмут Шолц, Мариза Матиаш, Мари-Кристин Вержиа, Рина Роня Кари, София 

Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0146/2016 

Андрей Ковачев 

Седемдесет и първа сесия на Общото събрание на ООН 

2016/2020(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 (ац а) (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  aцa) да приеме предложението на 

многобройни международни 

организации, международни 

неправителствени организации и 

международни мрежи, които в 

светлината на богатия си опит с 

така наречената „формула Ариа“ в 

контекста на работата на Съвета за 

сигурност на ООН, призовават за 

въвеждане на общо право на 

представителство на недържавни 

заинтересовани страни при 

обсъждането на въпроси в рамките 

на ООН, които пряко ги касаят; 

Or. en 
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Изменение  7 

Хелмут Шолц, Мариза Матиаш, Мари-Кристин Вержиа, Рина Роня Кари, София 

Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0146/2016 

Андрей Ковачев 

Седемдесет и първа сесия на Общото събрание на ООН 

2016/2020(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че ЕС следва да 

играе проактивна роля в изграждането 

на Организация на обединените нации, 

която да може ефективно да допринася 

за глобални решения, мира и 

сигурността, развитието, правата на 

човека, демокрацията и за 

международен ред, основан на 

върховенството на закона; 

Б. като има предвид, че ЕС следва да 

играе проактивна роля в изграждането 

на Организация на обединените нации, 

която да може ефективно да допринася 

за глобални решения, мира и 

сигурността, развитието, правата на 

човека, демокрацията, международния 

ред, основан на върховенството на 

закона, и за екологично, икономически 

и социално устойчиво развитие чрез 

разширяване на системите за 

социална сигурност, пълна заетост, 

достойни работни места и прилагане 

на правата, залегнали в социалния 

пакт на ООН; 

Or. en 

 

 


