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29.6.2016 A8-0146/4 

Poprawka  4 

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

Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 

2016/2020(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera a p 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

ap) wyrażenia zadowolenia z przyjęcia 

przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 

przełomowej rezolucji nr 68/304 z dnia 

9 września 2014 r., w której uznano 

suwerenne prawo każdego państwa do 

restrukturyzacji długu państwowego, 

którego to prawa nie może udaremnić ani 

zakłócić żaden środek przyjęty przez inne 

państwo, choć odnotowano też z 

niepokojem, że międzynarodowy system 

finansowy nie ma solidnych ram prawnych 

dla uporządkowanej i przewidywalnej 

restrukturyzacji długu państwowego, a 

także dzięki której uruchomiono proces 

przyjęcia wielostronnych ram prawnych 

dla procesów restrukturyzacji długu 

państwowego; wezwania całego systemu 

ONZ do pełnego wspierania tego procesu; 

wezwania UE i jej państw członkowskich 

do aktywnego udziału w tym procesie; 

ap) wyrażenia zadowolenia z przyjęcia 

przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 

przełomowej rezolucji nr 68/304 z dnia 

9 września 2014 r., w której uznano 

suwerenne prawo każdego państwa do 

restrukturyzacji długu państwowego, 

którego to prawa nie może udaremnić ani 

zakłócić żaden środek przyjęty przez inne 

państwo, choć odnotowano też z 

niepokojem, że międzynarodowy system 

finansowy nie ma solidnych ram prawnych 

dla uporządkowanej i przewidywalnej 

restrukturyzacji długu państwowego, a 

także dzięki której uruchomiono proces 

przyjęcia wielostronnych ram prawnych 

dla procesów restrukturyzacji długu 

państwowego; wezwania całego systemu 

ONZ do pełnego wspierania tego procesu; 

wezwania UE i jej państw członkowskich 

do aktywnego udziału w tym procesie, 

zwłaszcza w ramach bieżących prac 

komitetu ad hoc ONZ ds. procesów 

restrukturyzacji długu państwowego; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/5 

Poprawka  5 

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

Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 

2016/2020(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera ar a (nowa) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 ara) wspierania międzynarodowej 

współpracy w dziedzinie usług 

finansowych w kontekście ONZ, np. 

poprzez ustanowienie stałego forum ONZ 

ds. usług finansowych oraz powołanie 

stałego międzynarodowego trybunału ds. 

usług finansowych, dzięki czemu umożliwi 

się wnoszenie skarg na nadużycia ze 

strony podmiotów świadczących usługi 

finansowe; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/6 

Poprawka  6 

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

Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 

2016/2020(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera aw a (nowa) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  awa) uwzględnienia życzenia licznych 

organizacji międzynarodowych, 

międzynarodowych organizacji 

pozarządowych i sieci międzynarodowych, 

które ze względu na rozległe 

doświadczenia z tzw. formułą „Arria” 

dotyczącą metod pracy Rady 

Bezpieczeństwa ONZ opowiadają się za 

przyznaniem podmiotom niepaństwowym 

ogólnego prawa do bycia 

reprezentowanym podczas omawiania w 

ONZ kwestii, które tych podmiotów 

bezpośrednio dotyczą; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0146/7 

Poprawka  7 

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

Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0146/2016 

Andrey Kovatchev 

71. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 

2016/2020(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że UE powinna 

odgrywać aktywną rolę w budowaniu 

takiej Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, która zdoła efektywnie 

włączać się w rozwiązywanie światowych 

problemów, w budowę pokoju i 

bezpieczeństwa, rozwój, prawa człowieka, 

demokrację oraz rządy prawa oparte na 

międzynarodowym porządku; 

B. mając na uwadze, że UE powinna 

odgrywać aktywną rolę w budowaniu 

takiej Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, która zdoła efektywnie 

włączać się w rozwiązywanie światowych 

problemów, w budowę pokoju i 

bezpieczeństwa, rozwój, prawa człowieka, 

demokrację, rządy prawa oparte na 

międzynarodowym porządku, a także 

przyczyniać się do rozwoju 

zrównoważonego pod względem 

ekologicznym, gospodarczym i społecznym 

za pomocą rozbudowy systemów 

zabezpieczenia społecznego, pełnego 

zatrudnienia, godnej pracy i 

egzekwowania praw określonych w pakcie 

socjalnym ONZ; 

Or. en 

 

 


