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28.6.2017 A8-0216/6 

Amendement  6 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Aanbeveling aan de Raad betreffende de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties 

2017/2041(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Overweging D 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

D. overwegende dat Frankrijk in de 

toekomst de enige EU-lidstaat zal zijn met 

een permanente zetel in de VN-

Veiligheidsraad, hetgeen dit land de kans 

biedt zich te profileren als pleitbezorger 

van een collectieve Europese aanpak; 

Schrappen 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0216/7 

Amendement  7 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Aanbeveling aan de Raad betreffende de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties 

2017/2041(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Paragraaf 1 – letter a 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

(a) te blijven oproepen tot de volledige 

eerbiediging van de soevereiniteit, 

internationaal overeengekomen grenzen en 

de territoriale integriteit van Oost-Europese 

landen en landen van de zuidelijke 

Kaukasus, waaronder Georgië, Moldavië 

en Oekraïne, gezien de schendingen van 

het internationaal recht in deze gebieden; 

de diplomatieke inspanningen voor een 

vreedzame en duurzame oplossing van 

deze lopende en zich voortslepende 

conflicten, waaronder het conflict in de 

regio Nagorno-Karabach, te steunen en 

nieuw leven in te blazen en voor de 

inachtneming van de mensenrechten; de 

internationale gemeenschap ertoe aan te 

sporen het beleid om de illegale annexatie 

van de Krim niet te erkennen, volledig uit 

te voeren; actief druk uit te oefenen op 
Rusland, als permanent lid van de VN-

Veiligheidsraad, om in overeenstemming 

met de Minsk-akkoorden een oplossing te 

vinden voor het conflict in Oekraïne en de 

bezetting van de Georgische regio's 

Abchazië en Zuid-Ossetië; een 

geopolitieke balans na te streven waarin 

alle ambities van exclusieve invloedssferen 

worden verworpen; 

(a) te blijven oproepen tot de volledige 

eerbiediging van de soevereiniteit, 

internationaal overeengekomen grenzen en 

de territoriale integriteit van Oost-Europese 

landen en landen van de zuidelijke 

Kaukasus, waaronder Georgië, Moldavië 

en Oekraïne; de diplomatieke inspanningen 

voor een vreedzame en duurzame 

oplossing van deze lopende en zich 

voortslepende conflicten, waaronder het 

conflict in de regio Nagorno-Karabach, te 

steunen en nieuw leven in te blazen 

evenals de inspanningen voor de 

inachtneming van de mensenrechten; actief 

te zoeken naar mogelijkheden voor een 

dialoog met Rusland, als permanent lid van 

de VN-Veiligheidsraad, om  in 

overeenstemming met de Minsk-akkoorden 

een oplossing te vinden voor het conflict in 

Oekraïne; een geopolitieke balans na te 

streven waarin alle ambities van exclusieve 

invloedssferen worden verworpen; 
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Or. en 



 

AM\1129589NL.docx  PE605.566v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

28.6.2017 A8-0216/8 

Amendement  8 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Aanbeveling aan de Raad betreffende de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties 

2017/2041(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Paragraaf 1 – letter w 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

(w) de rol van R2P te versterken als 

belangrijk beginsel bij de werkzaamheden 

van de VN-lidstaten op het gebied van 

conflictoplossing, mensenrechten en 

ontwikkeling; steun te blijven verlenen 

aan de inspanningen om het R2P-concept 

in de praktijk te brengen en de VN te 

ondersteunen om een cruciale rol te 

blijven spelen inzake het bijstaan van 

landen bij de toepassing van dat beginsel 

teneinde ervoor te zorgen dat de 

rechtsstaat en het internationaal 

humanitair recht worden geëerbiedigd; 

een brede definitie van het begrip 

menselijke veiligheid en het beginsel van 

de verantwoordelijkheid tot bescherming 

te bevorderen; 

Schrappen 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0216/9 

Amendement  9 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Aanbeveling aan de Raad betreffende de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties 

2017/2041(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Paragraaf 1 – letter ad bis (nieuw) (na kopje) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  (ad bis) de aanbeveling van het 

Parlement van 27 oktober 2016 inzake 

nucleaire veiligheid en de niet-

verspreiding van kernwapens te volgen, 

met name paragraaf 7, waarin alle 

lidstaten worden opgeroepen actief en op 

transparante wijze deel te nemen aan de 

conferentie van de Verenigde Naties om te 

onderhandelen over een juridisch bindend 

instrument om kernwapens te verbieden, 

die in maart 2017 van start is gegaan met 

de deelname van 132 landen, waaronder 

Zweden, Oostenrijk, Ierland, Malta, 

Cyprus en Nederland;  

Or. en 
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28.6.2017 A8-0216/10 

Amendement  10 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Aanbeveling aan de Raad betreffende de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties 

2017/2041(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Paragraaf 1 – letter ah bis (nieuw) (na kopje) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  (ah bis) aan te dringen op een 

internationale op mensenrechten 

gebaseerde respons ten aanzien van 

migratie, en daarbij te benadrukken dat 

mondiale mobiliteit niet als bedreiging, 

maar als een kans moet worden 

beschouwd, en voort te bouwen op de 

geslaagde VN-bijeenkomst op hoog 

niveau over de aanpak van grootschalige 

bewegingen van vluchtelingen en 

migranten die op 19 september 2016 

plaatsvond; in dit verband in herinnering 

te roepen dat het redden van levens op zee 

en het waarborgen van de rechten van 

migranten van groot belang moet zijn; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0216/11 

Amendement  11 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Aanbeveling aan de Raad betreffende de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties 

2017/2041(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Paragraaf 1 – letter an bis (nieuw) (na kopje) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  (an bis) er bij alle landen, met inbegrip 

van de EU-lidstaten, op aan te dringen het 

facultatieve protocol bij het 

Internationaal Verdrag inzake 

economische, sociale en culturele rechten 

houdende de vaststelling van klachten- en 

onderzoeksmechanismen snel te 

ratificeren; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0216/12 

Amendement  12 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Aanbeveling aan de Raad betreffende de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties 

2017/2041(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Paragraaf 1 – letter an ter (nieuw) (na kopje) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

  (an ter) alle landen, en in het bijzonder 

alle EU-lidstaten, op te roepen om actief 

deel te nemen aan de onderhandelingen 

bij de UNHCR in Genève voor een 

internationaal bindend verdrag over 

grensoverschrijdende ondernemingen en 

mensenrechten;  

Or. en 

 

 


