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29.6.2016 A8-0146/4 

Pakeitimas 4 

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

Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

Rekomendacija dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos 

2016/2020(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies ap punktas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

ap) palankiai vertinti tai, kad 2014 m. 

rugsėjo 9 d. JT Generalinė Asamblėja 

priėmė esminę rezoliuciją Nr. 68/304, kuria 

pripažįstama kiekvienos valstybės suvereni 

teisė restruktūrizuoti savo valstybės skolą, 

kuriai įtakos nedaro ir jos neriboja jokia 

kitos valstybės priemonė, ir su 

susirūpinimu pažymima, kad tarptautinė 

finansų sistema neturi tvirto teisinio 

pagrindo sklandžiam ir prognozuojamam 

valstybės skolos restruktūrizavimui, ir 

pradedamas procesas, skirtas daugiašalės 

valstybės skolos restruktūrizavimo procesų 

teisinei sistemai priimti; raginti visoje JT 

sistemoje visapusiškai remti šį procesą; 

raginti ES ir jos valstybes nares aktyviai 

įsitraukti į šį procesą. 

ap) palankiai vertinti tai, kad 2014 m. 

rugsėjo 9 d. JT Generalinė Asamblėja 

priėmė esminę rezoliuciją Nr. 68/304, kuria 

pripažįstama kiekvienos valstybės suvereni 

teisė restruktūrizuoti savo valstybės skolą, 

kuriai įtakos nedaro ir jos neriboja jokia 

kitos valstybės priemonė, ir su 

susirūpinimu pažymima, kad tarptautinė 

finansų sistema neturi tvirto teisinio 

pagrindo sklandžiam ir prognozuojamam 

valstybės skolos restruktūrizavimui, ir 

pradedamas procesas, skirtas daugiašalės 

valstybės skolos restruktūrizavimo procesų 

teisinei sistemai priimti; raginti visoje JT 

sistemoje visapusiškai remti šį procesą; 

raginti ES ir jos valstybes nares aktyviai 

įsitraukti į šį procesą, ypač į JT Ad hoc 

valstybės skolos restruktūrizavimo 

komiteto vykstantį darbą; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/5 

Pakeitimas 5 

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

Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

Rekomendacija dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos 

2016/2020(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies ar a punktas (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 ara) JT sistemoje skatinti tarptautinį 

bendradarbiavimą finansinių paslaugų 

klausimais, pavyzdžiui, sukuriant 

nuolatinį JT finansinių paslaugų forumą 

ir įsteigiant nuolatinį Tarptautinį 

finansinių paslaugų teismą (ITFS), ir taip 

suteikti galimybę apskųsti netinkamą 

finansinių paslaugų teikėjų elgesį; 

Or. en 



 

AM\1099306LT.doc  PE585.284v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

29.6.2016 A8-0146/6 

Pakeitimas 6 

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

Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

Rekomendacija dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos 

2016/2020(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies aw a punktas (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 awa) priimti daugybės tarptautinių 

organizacijų, tarptautinių nevyriausybinių 

organizacijų ir tarptautinių tinklų 

pasiūlymą, paremtą sukaupta didele 

patirtimi organizuojant JT Saugumo 

Tarybos posėdžius pagal vadinamąją 

Arria formulę, nevalstybiniams 

suinteresuotiesiems subjektams suteikti 

bendrąją teisę, kad jiems būtų 

atstovaujama JT diskusijose klausimais, 

kurie su jais tiesiogiai susiję; 

Or. en 
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Pakeitimas 7 

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

Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

Rekomendacija dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos 

2016/2020(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

B. kadangi ES turėtų imtis aktyvaus 

vaidmens kuriant tokias Jungtines Tautas, 

kurios galėtų veiksmingai prisidėti prie 

pasaulinių sprendimų, vystymosi, taikos ir 

saugumo, žmogaus teisių, demokratijos ir 

teisinės valstybės principu grindžiamos 

tarptautinės tvarkos; 

B. kadangi ES turėtų imtis aktyvaus 

vaidmens kuriant tokias Jungtines Tautas, 

kurios galėtų veiksmingai prisidėti prie 

pasaulinių sprendimų, vystymosi, taikos ir 

saugumo, žmogaus teisių, demokratijos ir 

teisinės valstybės principu grindžiamos 

tarptautinės tvarkos ir aplinkos apsaugos, 

ekonominiu ir socialiniu požiūriu tvaraus 

vystymosi plečiant socialinės apsaugos 

sistemas, prie visiško užimtumo, deramo 

darbo ir JT Socialiniame pakte išdėstytų 

teisių užtikrinimo; 

Or. en 

 

 


