
 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

29.6.2016 A8-0146/4 

Amendement  4 

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

Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 

2016/2020(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter ap 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(ap) toe te juichen dat de Algemene 

Vergadering van de VN de historische 

resolutie 68/304 van 9 september 2014 

heeft vastgesteld, waarin het soevereine 

recht van elke staat wordt erkend om zijn 

overheidsschuld te herschikken, zonder 

daarbij door maatregelen van een andere 

staat te worden belemmerd of gehinderd, 

en waarin met bezorgdheid wordt 

opgemerkt dat het internationaal financieel 

stelsel geen solide rechtskader biedt voor 

een behoorlijke en voorspelbare 

herstructurering van overheidsschulden en 

de aanzet wordt gegeven voor het 

vaststellen van een multilateraal 

rechtskader voor 

staatsschuldherstructurering; het VN-bestel 

in zijn geheel te vragen dit proces volledig 

te ondersteunen; de EU en de lidstaten te 

verzoeken zich hiervoor actief in te zetten; 

(ap) toe te juichen dat de Algemene 

Vergadering van de VN de historische 

resolutie 68/304 van 9 september 2014 

heeft vastgesteld, waarin het soevereine 

recht van elke staat wordt erkend om zijn 

overheidsschuld te herschikken, zonder 

daarbij door maatregelen van een andere 

staat te worden belemmerd of gehinderd, 

en waarin met bezorgdheid wordt 

opgemerkt dat het internationaal financieel 

stelsel geen solide rechtskader biedt voor 

een behoorlijke en voorspelbare 

herstructurering van overheidsschulden en 

de aanzet wordt gegeven voor het 

vaststellen van een multilateraal 

rechtskader voor 

staatsschuldherstructurering; het VN-bestel 

in zijn geheel te vragen dit proces volledig 

te ondersteunen; de EU en de lidstaten te 

verzoeken zich hiervoor actief in te zetten, 

in het bijzonder in het kader van de 

lopende werkzaamheden van de ad-

hoccommissie van de VN voor de 

herstructurering van staatsschulden; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/5 

Amendement  5 

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

Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 

2016/2020(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter ar bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (ar bis) in het kader van de VN de 

internationale samenwerking met 

betrekking tot financiële diensten te 

bevorderen, bijvoorbeeld door het 

instellen van een permanent VN-forum 

voor financiële diensten en een 

permanent internationaal gerechtshof 

voor financiële diensten (ITFS) en er zo 

voor te zorgen dat klachten kunnen 

worden ingediend in geval van wangedrag 

van financiële dienstverleners; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/6 

Amendement  6 

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

Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 

2016/2020(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter aw bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  (aw bis) gevolg te geven aan de wens van 

talrijke internationale organisaties, 

internationale niet-gouvernementele 

organisaties en internationale netwerken, 

die er in het licht van hun uitgebreide 

ervaring met de zogenaamde "Arria-

formule" in het kader van de 

werkzaamheden van de VN-

Veiligheidsraad, voor pleiten een 

universeel vertegenwoordigingsrecht in te 

voeren voor niet-statelijke actoren bij het 

bespreken van kwesties in de VN die hen 

rechtstreeks betreffen; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/7 

Amendement  7 

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

Sakorafa 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 

2016/2020(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de EU een proactieve 

rol zou moeten spelen in de 

totstandbrenging van een VN die 

doeltreffend kan bijdragen aan mondiale 

oplossingen, vrede, veiligheid, 

ontwikkeling, mensenrechten, democratie 

en een internationale orde die gebaseerd is 

op de beginselen van de rechtsstaat; 

B. overwegende dat de EU een proactieve 

rol zou moeten spelen in de 

totstandbrenging van een VN die 

doeltreffend kan bijdragen aan mondiale 

oplossingen, vrede, veiligheid, 

ontwikkeling, mensenrechten, democratie, 

een internationale orde die gebaseerd is op 

de beginselen van de rechtsstaat , evenals 

aan een ecologisch, economisch en 

sociaal duurzame ontwikkeling door 

middel van de uitbreiding van de 

socialezekerheidsstelsels, volledige 

werkgelegenheid, fatsoenlijk werk en de 

omzetting van de in het sociaal pact van 

de VN vastgelegde rechten; 

Or. en 

 

 


