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Tarkistus  4 

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

Sakorafa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

Suositus Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunnosta 

2016/2020(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 a p kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

ap) pidetään myönteisenä YK:n 

yleiskokouksen 9. syyskuuta 2014 

hyväksymää merkittävää päätöslauselmaa 

68/304, jossa tunnustettiin jokaisen valtion 

suvereeni oikeus järjestellä uudelleen 

valtionvelkansa, mitä minkään toisen 

valtion ei pidä toimenpiteillään tehdä 

tyhjäksi tai estää, pantiin huolestuneena 

merkille, ettei kansainvälisellä 

rahoitusjärjestelmällä ole moitteetonta 

sääntelykehystä valtionvelan asianmukaista 

ja ennakoitavaa uudelleenjärjestelyä 

varten, ja käynnistettiin prosessi 

valtionvelan uudelleenjärjestelyprosesseja 

koskevan monenvälisen sääntelykehyksen 

hyväksymiseksi; kehotetaan koko YK-

järjestelmää tukemaan täysimääräisesti tätä 

prosessia; kehotetaan EU:ta ja sen 

jäsenvaltioita sitoutumaan aktiivisesti tähän 

prosessiin; 

ap) pidetään myönteisenä YK:n 

yleiskokouksen 9. syyskuuta 2014 

hyväksymää merkittävää päätöslauselmaa 

68/304, jossa tunnustettiin jokaisen valtion 

suvereeni oikeus järjestellä uudelleen 

valtionvelkansa, mitä minkään toisen 

valtion ei pidä toimenpiteillään tehdä 

tyhjäksi tai estää, pantiin huolestuneena 

merkille, ettei kansainvälisellä 

rahoitusjärjestelmällä ole moitteetonta 

sääntelykehystä valtionvelan asianmukaista 

ja ennakoitavaa uudelleenjärjestelyä 

varten, ja käynnistettiin prosessi 

valtionvelan uudelleenjärjestelyprosesseja 

koskevan monenvälisen sääntelykehyksen 

hyväksymiseksi; kehotetaan koko YK-

järjestelmää tukemaan täysimääräisesti tätä 

prosessia; kehotetaan EU:ta ja sen 

jäsenvaltioita sitoutumaan aktiivisesti tähän 

prosessiin, erityisesti valtionvelan 

uudelleenjärjestelyprosesseja käsittelevän 

YK:n tilapäisen komitean parhaillaan 

tekemän työn puitteissa; 

Or. en 
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Tarkistus  5 

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

Sakorafa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

Suositus Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunnosta 

2016/2020(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 ar a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 ar a) edistetään rahoituspalveluita 

koskevaa kansainvälistä yhteistyötä 

YK:ssa, esimerkiksi rahoituspalveluita 

käsittelevän pysyvän YK-foorumin ja 

rahoituspalvelualan pysyvän 

kansainvälisen tuomioistuimen 

perustamista, jotta mahdollistetaan 

valitusten tekeminen rahoituspalvelujen 

tarjoajien virheellisestä toiminnasta; 

Or. en 
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Tarkistus  6 

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

Sakorafa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

Suositus Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunnosta 

2016/2020(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 aw a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  aw a) paneudutaan lukuisten 

kansainvälisten organisaatioiden, 

kansainvälisten kansalaisjärjestöjen ja 

verkostojen esittämään toiveeseen, jonka 

mukaan muilla kuin valtiollisilla 

toimijoilla olisi oltava yleinen 

edustusoikeus, kun YK:ssa keskustellaan 

niihin välittömästi vaikuttavista 

kysymyksistä ja joka perustuu mainittujen 

toimijoiden saamiin kokemuksiin niin 

kutsutun ARIA-mallin soveltamisesta 

YK:n turvallisuusneuvoston 

työskentelyssä; 

Or. en 
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Tarkistus  7 

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

Sakorafa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

Suositus Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 71. istunnosta 

2016/2020(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. katsoo, että EU:n olisi oltava 

ennakoivasti mukana rakentamassa YK:ta, 

joka voisi tehokkaasti myötävaikuttaa 

kansainväliseen järjestykseen, joka 

perustuu maailmanlaajuisiin ratkaisuihin, 

rauhaan ja turvallisuuteen, kehitykseen, 

ihmisoikeuksiin, demokratiaan sekä 

oikeusvaltioon; 

B. katsoo, että EU:n olisi oltava 

ennakoivasti mukana rakentamassa YK:ta, 

joka voisi tehokkaasti myötävaikuttaa 

kansainväliseen järjestykseen, joka 

perustuu maailmanlaajuisiin ratkaisuihin, 

rauhaan ja turvallisuuteen, kehitykseen, 

ihmisoikeuksiin, demokratiaan, 

oikeusvaltioon perustuvaan 

kansainväliseen järjestykseen sekä 

sosiaaliturvajärjestelmien kehittämiseen 

perustuvaan ekologisesti, taloudellisesti ja 

sosiaalisesti kestävään kehitykseen, 

täystyöllisyyteen, ihmisarvoiseen työhön 

sekä TSS-yleissopimukseen kirjattujen 

oikeuksien toteutumiseen; 

Or. en 

 

 


