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29.6.2016 A8-0146/4 

Grozījums Nr.  4 

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

Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 71. sesija 

2016/2020(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – ap apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(ap) atzinīgi vērtēt ANO Ģenerālās 

asamblejas 2014. gada 9. septembrī 

pieņemto izšķirīgo Rezolūciju 68/304, kurā 

tika atzītas jebkuras valsts suverēnās 

tiesības pārstrukturēt savu valsts parādu, ko 

nedrīkst apgrūtināt vai traucēt nekādi 

pasākumi, kas izriet no citas valsts, un tika 

ar bažām norādīts, ka starptautiskajai 

finanšu sistēmai nav stingra juridiskā 

satvara pienācīgai un paredzamai valsts 

parāda pārstrukturēšanai, un ar kuru tika 

uzsākts process, lai pieņemtu daudzpusēju 

juridisku satvaru valsts parāda 

pārstrukturēšanas procesu īstenošanai; 

aicināt visu ANO sistēmu pilnībā atbalstīt 

šo procesu; aicināt ES un dalībvalstis 

aktīvi iesaistīties šajā procesā; 

(ap) atzinīgi vērtēt ANO Ģenerālās 

asamblejas 2014. gada 9. septembrī 

pieņemto izšķirīgo Rezolūciju 68/304, kurā 

tika atzītas jebkuras valsts suverēnās 

tiesības pārstrukturēt savu valsts parādu, ko 

nedrīkst apgrūtināt vai traucēt nekādi 

pasākumi, kas izriet no citas valsts, un tika 

ar bažām norādīts, ka starptautiskajai 

finanšu sistēmai nav stingra juridiskā 

satvara pienācīgai un paredzamai valsts 

parāda pārstrukturēšanai, un ar kuru tika 

uzsākts process, lai pieņemtu daudzpusēju 

juridisku satvaru valsts parāda 

pārstrukturēšanas procesu īstenošanai; 

aicināt visu ANO sistēmu pilnībā atbalstīt 

šo procesu; aicina ES un dalībvalstis aktīvi 

iesaistīties šajā procesā, īpaši piedaloties 

pašreizējā darbā, ko veic ANO ad hoc 

komiteja valsts parādu pārstrukturēšanai; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/5 

Grozījums Nr.  5 

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

Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 71. sesija 

2016/2020(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – -ara apakšpunkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 (ara) ANO sistēmā veicināt starptautisku 

sadarbību finanšu pakalpojumu jomā, 

piemēram, izveidojot pastāvīgu ANO 

finanšu pakalpojumu forumu un 

pastāvīgu starptautisko tiesu finanšu 

pakalpojumu jautājumos (ITFS), lai būtu 

iespējams iesniegt sūdzības par finanšu 

pakalpojumu sniedzēju pārkāpumiem; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/6 

Grozījums Nr.  6 

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

Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 71. sesija 

2016/2020(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – -awa apakšpunkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  (awa) ievērot ierosinājumu, ko sniedza 

daudzas starptautiskās organizācijas, 

starptautiskās nevalstiskās organizācijas 

un starptautiskie tīkli, kuri, ņemot vērā 

savu lielo pieredzi ar t. s. „Arria formulu” 

ANO Drošības padomes darbā, aicina, lai 

nevalstiskajām ieinteresētajām personām 

tiktu piešķirtas vispārīgas tiesības tikt 

pārstāvētām tādu jautājumu apspriešanā 

ANO, kuri uz tām attiecas tiešā veidā; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/7 

Grozījums Nr.  7 

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

Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 71. sesija 

2016/2020(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

B apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

B. tā kā Eiropas Savienībai būtu proaktīvi 

jādarbojas tādas Apvienoto Nāciju 

Organizācijas veidošanā, kas spēj efektīvi 

rast pasaules mēroga risinājumus, sekmēt 

mieru un drošību, attīstību, cilvēktiesības, 

demokrātiju un starptautisku kārtību, kuras 

pamatā ir tiesiskums; 

B. tā kā Eiropas Savienībai būtu proaktīvi 

jādarbojas tādas Apvienoto Nāciju 

Organizācijas veidošanā, kas spēj efektīvi 

rast pasaules mēroga risinājumus, sekmēt 

mieru un drošību, attīstību, cilvēktiesības, 

demokrātiju, starptautisku kārtību, kuras 

pamatā ir tiesiskums, un videi draudzīgu, 

ekonomiski un sociāli ilgtspējīgu attīstību, 

paplašinot sociālā nodrošinājuma 

sistēmas, sekmējot pilnīgu nodarbinātību, 

pienācīgas kvalitātes nodarbinātību un 

ANO sociālajā paktā izklāstīto tiesību 

izpildi.  

Or. en 

 

 


