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28.6.2017 A8-0216/6 

Изменение  6 

Хелмут Шолц, Мари-Кристин Вержиа, Меря Кюльонен, Мигел Урбан Креспо, 

Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Шабиер Бенито Силуага, 

Естефания Торес Мартинес, Сабине Льозинг, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0216/2017 

Андрей Ковачев 

Препоръка до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на Организацията на 

обединените нации  

2017/2041(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че фактът, 

че в бъдеще Франция ще бъде 

единственият член на ЕС с 

постоянно място в Съвета за 

сигурност, може да даде възможност 

на страната да се изяви като 

застъпник на колективния европейски 

подход; 

заличава се 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0216/7 

Изменение  7 

Хелмут Шолц, Мари-Кристин Вержиа, Меря Кюльонен, Мигел Урбан Креспо, 

Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Шабиер Бенито Силуага, 

Естефания Торес Мартинес, Сабине Льозинг, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0216/2017 

Андрей Ковачев 

Препоръка до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на Организацията на 

обединените нации 

2017/2041(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1а 

 

Предложение за резолюция Изменение 

a) да продължи да призовава за 

пълното зачитане на суверенитета, 

международно признатите граници и 

териториалната цялост на държавите от 

Източна Европа и Южен Кавказ, 

включително Грузия, Молдова и 

Украйна, в светлината на 

нарушенията на международното 

право в тези области; да подкрепи и 

даде нов тласък на дипломатическите 

усилия за мирно и устойчиво уреждане 

на тези настоящи и продължителни 

конфликти, включително конфликта в 

региона Нагорни Карабах, и за зачитане 

на правата на човека на място; 

настоятелно да призове 

международната общност да прилага 

напълно политиката на непризнаване 

на незаконното анексиране на Крим; 

активно да увеличи натиска върху 

Русия, като постоянен член на Съвета за 

сигурност на ООН, за да се разреши 

конфликтът в Украйна в съответствие 

със споразуменията от Минск, както и 

окупацията на грузинските региони 

Абхазия и Южна Осетия; да намери 

геополитическо равновесие, което да 

a) да продължи да призовава за 

пълното зачитане на суверенитета, 

международно признатите граници и 

териториалната цялост на държавите от 

Източна Европа и Южен Кавказ, 

включително Грузия, Молдова и 

Украйна; да подкрепи и даде нов тласък 

на дипломатическите усилия за мирно и 

устойчиво уреждане на тези настоящи и 

продължителни конфликти, 

включително конфликта в региона 

Нагорни Карабах, и за зачитане на 

правата на човека на място; активно да 

търси възможности за диалог с Русия, 

като постоянен член на Съвета за 

сигурност на ООН, за да се разреши 

конфликтът в Украйна в съответствие 

със споразуменията от Минск; да 

намери геополитическо равновесие, 

което да отхвърля всички стремежи към 

изключителни сфери на влияние; 
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отхвърля всички стремежи към 

изключителни сфери на влияние; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0216/8 

Изменение  8 

Хелмут Шолц, Мари-Кристин Вержиа, Меря Кюльонен, Мигел Урбан Креспо, 

Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Шабиер Бенито Силуага, 

Естефания Торес Мартинес, Сабине Льозинг, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0216/2017 

Андрей Ковачев 

Препоръка до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на Организацията на 

обединените нации 

2017/2041(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1ц 

 

Предложение за резолюция Изменение 

ц) да засили допълнително 

ролята на принципа на „отговорност 

за защита“ като важен принцип в 

дейността на държавите – членки на 

ООН, в областта на  разрешаването 

на конфликти, правата на човека и 

развитието; да продължи да подкрепя 

усилията за по-нататъшно 

привеждане в действие на принципа 

за „отговорност за защита“ и да 

подкрепи ООН в решаващата му роля 

в подпомагането на държавите при 

прилагането на принципа за 

„отговорност за защита“ за 

отстояване на правата на човека, 

принципите на правовата държава и 

на МХП; да насърчи приемането на 

широко определение на понятието 

„сигурност на хората“ и принципа за 

„отговорност за защита“; 

заличава се 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0216/9 

Изменение  9 

Хелмут Шолц, Мари-Кристин Вержиа, Хосу Хуаристи Абаунс, Меря Кюльонен, 

Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Шабиер 

Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Сабине Льозинг, Неоклис 

Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0216/2017 

Андрей Ковачев 

Препоръка до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на Организацията на 

обединените нации 

2017/2041(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1(аг) a (нов) (след подзаглавието) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  аг) а. да следва препоръката на 

Парламента от 27 октомври 2016 г. 

относно ядрената сигурност и 

неразпространението на ядрени 

оръжия, по-специално параграф 7, в 

който всички държави членки се 

призовават да участват активно и по 

прозрачен начин в Конференцията на 

ООН за водене на преговори за правно 

обвързващ инструмент за забрана на 

ядрените оръжия, която беше 

открита на 27 март 2017 г. с 

участието на 132 държави, сред 

които Швеция, Австрия, Ирландия, 

Малта, Кипър и Нидерландия;  

Or. en 
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28.6.2017 A8-0216/10 

Изменение  10 

Хелмут Шолц, Мари-Кристин Вержиа, Хосу Хуаристи Абаунс, Меря Кюльонен, 

Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Шабиер 

Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Сабине Льозинг, Неоклис 

Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0216/2017 

Андрей Ковачев 

Препоръка до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на Организацията на 

обединените нации 

2017/2041(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1(аз) a (нов) (след подзаглавието) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  аз) а. да се призове за 

международен, основаващ се на 

правата на човека отговор на 

миграцията в световен план, като в 

същото време се подчертава, че 

световната мобилност не следва да се 

разглежда като заплаха, а като 

възможност, и да се използват за 

основа положителните резултати 

от срещата на високо равнище на 

Общото събрание на ООН относно 

справянето с големи потоци от 

бежанци и мигранти, проведена на 19 

септември 2016 г., като припомня в 

този контекст, че спасяването на 

човешки живот в морето и 

гарантирането на правата на 

мигрантите трябва да бъдат от 

първостепенно значение; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0216/11 

Изменение  11 

Хелмут Шолц, Мари-Кристин Вержиа, Хосу Хуаристи Абаунс, Меря Кюльонен, 

Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Шабиер 

Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Сабине Льозинг, Неоклис 

Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0216/2017 

Андрей Ковачев 

Препоръка до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на Организацията на 

обединените нации 

2017/2041(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1(ан) a (нов) (след подзаглавието) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  ан) а. настоятелно да призове 

всички държави, включително 

държавите – членки на ЕС, бързо да 

ратифицират факултативния 

протокол към Международния пакт 

за икономически, социални и 

културни права, с който се 

установяват механизми за подаване 

на жалби и за разследване; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0216/12 

Изменение  12 

Хелмут Шолц, Мари-Кристин Вержиа, Хосу Хуаристи Абаунс, Меря Кюльонен, 

Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Шабиер 

Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Сабине Льозинг, Неоклис 

Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0216/2017 

Андрей Ковачев 

Препоръка до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на Организацията на 

обединените нации 

2017/2041(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1(ан) б (нов) (след подзаглавието) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  ан) б. да призове всички държави, 

по-специално държавите – членки на 

ЕС, да участват активно в 

преговорите във ВКБООН в Женева за 

международен обвързващ договор 

относно транснационалните 

корпорации и правата на човека;  

Or. en 

 

 


