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Helmut Scholz, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Σοφία 

Σακοράφα 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 

2016/2020(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 – στοιχείο μβ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

(μβ) να εκφράσει την ικανοποίησή του για 

την έγκριση, από τη Γενική Συνέλευση του 

ΟΗΕ, του θεμελιώδους σημασίας 

ψηφίσματος 68/304, της 9ης Σεπτεμβρίου 

2014, στο οποίο αναγνωρίζεται «το 

κυρίαρχο δικαίωμα κάθε κράτους να 

αναδιαρθρώσει το δημόσιο χρέος του, το 

οποίο δεν θα πρέπει να υπονομεύεται ή να 

παρακωλύεται από ενδεχόμενο μέτρο που 

προέρχεται από άλλο κράτος μέλος», και 

σημειώνεται «με ανησυχία ότι το διεθνές 

χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν διαθέτει 

ένα ασφαλές νομικό πλαίσιο για την 

εύρυθμη και προβλέψιμη αναδιάρθρωση 

του δημόσιου χρέους» και τη δρομολόγηση 

διαδικασίας με σκοπό τη θέσπιση 

«πολυμερούς νομικού πλαισίου για 

διαδικασίες αναδιάρθρωσης του δημόσιου 

χρέους»· να καλέσει συνολικά το σύστημα 

του ΟΗΕ να υποστηρίξει πλήρως τη 

διαδικασία αυτή· να καλέσει την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της να συμμετάσχουν ενεργά 

στη διαδικασία αυτή· 

(μβ) να εκφράσει την ικανοποίησή του για 

την έγκριση, από τη Γενική Συνέλευση του 

ΟΗΕ, του θεμελιώδους σημασίας 

ψηφίσματος 68/304, της 9ης Σεπτεμβρίου 

2014, στο οποίο αναγνωρίζεται «το 

κυρίαρχο δικαίωμα κάθε κράτους να 

αναδιαρθρώσει το δημόσιο χρέος του, το 

οποίο δεν θα πρέπει να υπονομεύεται ή να 

παρακωλύεται από ενδεχόμενο μέτρο που 

προέρχεται από άλλο κράτος μέλος», και 

σημειώνεται «με ανησυχία ότι το διεθνές 

χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν διαθέτει 

ένα ασφαλές νομικό πλαίσιο για την 

εύρυθμη και προβλέψιμη αναδιάρθρωση 

του δημόσιου χρέους» και τη δρομολόγηση 

διαδικασίας με σκοπό τη θέσπιση 

«πολυμερούς νομικού πλαισίου για 

διαδικασίες αναδιάρθρωσης του δημόσιου 

χρέους»· να καλέσει συνολικά το σύστημα 

του ΟΗΕ να υποστηρίξει πλήρως τη 

διαδικασία αυτή· να καλέσει την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της να συμμετάσχουν ενεργά 

στη διαδικασία αυτή, ειδικά στο πλαίσιο 

των υπό εξέλιξη εργασιών της ειδικής 

επιτροπής του ΟΗΕ για τις διαδικασίες 

αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους· 
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Helmut Scholz, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Σοφία 
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Έκθεση A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 

2016/2020(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 – στοιχείο μδ α (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (μδ α) να προωθήσει, στο πλαίσιο του 

ΟΗΕ, τη διεθνή συνεργασία για τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 

προωθώντας π.χ. τη δημιουργία ενός 

μόνιμου φόρουμ του ΟΗΕ για τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ενός 

μόνιμου διεθνούς δικαστηρίου για 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (ITFS), 

ώστε να υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

καταγγελιών για παραπτώματα που 

διαπράττονται από παρόχους 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 

2016/2020(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 (μθ α) (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  (μθ α) να υιοθετήσει την πρόταση πολλών 

διεθνών οργανισμών, διεθνών ΜΚΟ και 

διεθνών δικτύων που, βάσει της μακράς 

εμπειρίας τους από τη «μέθοδο Arria» 

στο πλαίσιο των εργασιών του 

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ζητούν 

να αναγνωριστεί στους μη κρατικούς 

φορείς ένα γενικό δικαίωμα 

εκπροσώπησής τους όποτε συζητούνται 

στον ΟΗΕ ζητήματα τα οποία τους 

αφορούν άμεσα· 
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Έκθεση A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 

2016/2020(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να 

διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην 

οικοδόμηση ενός Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών που μπορεί να συμβάλει 

αποτελεσματικά στην εξεύρεση 

παγκόσμιων λύσεων, στην ειρήνη και την 

ασφάλεια, στην ανάπτυξη, στα ανθρώπινα 

δικαιώματα, στη δημοκρατία και σε μια 

διεθνή τάξη πραγμάτων που θα βασίζεται 

στο κράτος δικαίου· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να 

διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην 

οικοδόμηση ενός Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών που μπορεί να συμβάλει 

αποτελεσματικά στην εξεύρεση 

παγκόσμιων λύσεων, στην ειρήνη και την 

ασφάλεια, στην ανάπτυξη, στα ανθρώπινα 

δικαιώματα, στη δημοκρατία, σε μια 

διεθνή τάξη πραγμάτων που θα βασίζεται 

στο κράτος δικαίου· καθώς και σε μια 

οικολογική, οικονομική και κοινωνικά 

βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της επέκτασης 

των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 

της πλήρους απασχόλησης, της 

αξιοπρεπούς εργασίας και της εφαρμογής 

των κατοχυρωμένων στο κοινωνικό 

σύμφωνο του ΟΗΕ δικαιωμάτων· 

Or. en 

 

 


