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29.6.2018 A8-0230/1 

Pozměňovací návrh  1 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. zasedání Valného shromáždění OSN 

2018/2040(INI) 

Návrh doporučení 

Bod 1 – písm. g 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

g) zdůraznila význam, který členské 

státy EU přikládají koordinaci své 

činnosti v institucích a orgánech systému 

OSN; 

g) respektovala právo členských států 

EU hájit své zájmy v institucích a orgánech 

systému OSN, jak uznají za vhodné; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/2 

Pozměňovací návrh  2 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. zasedání Valného shromáždění OSN 

2018/2040(INI) 

Návrh doporučení 

Bod 1 – písm. h 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

h) vyzvala ke komplexní reformě 

Rady bezpečnosti OSN s cílem zlepšit její 

reprezentativnost na základě širokého 

konsenzu a zajistit rychlejší a účinnější 

reakci na ohrožení mezinárodního míru 

a bezpečnosti; podporovala oživení 

činnosti Valného shromáždění a zlepšení 

koordinace a provázanosti činností všech 

institucí OSN; 

h) podporovala oživení činnosti 

Valného shromáždění a zlepšení 

koordinace a provázanosti činností všech 

orgánů OSN; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/3 

Pozměňovací návrh  3 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. zasedání Valného shromáždění OSN 

2018/2040(INI) 

Návrh doporučení 

Bod 1 – písm. i 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

i) zintenzivnila úsilí o reformu Rady 

bezpečnosti OSN, zejména výrazným 

omezením nebo regulací využívání práva 

veta, které brání rozhodovacímu procesu, 

především v případech, kde existují 

důkazy o válečných zločinech a zločinech 

proti lidskosti, a provedením změny ve 

složení členů Rady bezpečnosti, aby lépe 

odrážela dnešní svět, mimo jiné 

přidělením stálého křesla Evropské unii; 

vypouští se 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/4 

Pozměňovací návrh  4 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. zasedání Valného shromáždění OSN 

2018/2040(INI) 

Návrh doporučení 

Bod 1 – písm. j 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

j) vyzvala EU a její členské státy, aby 

vystupovaly jednotně; podporovala snahy 

Evropské služby pro vnější činnost 

(ESVČ), delegací EU v New Yorku 

a Ženevě a členských států o zlepšení 

koordinace postojů EU a o dosažení 

společného postoje EU při hlasování, což 

by zvýšilo jednotnost a důvěryhodnost EU 

v OSN; 

j) vypouští se 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/5 

Pozměňovací návrh  5 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. zasedání Valného shromáždění OSN 

2018/2040(INI) 

Návrh doporučení 

Bod 1 – písm. n 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

n) vyzvala EU a OSN, aby se 

navzájem doplňovaly a posilovaly při 

každém ohrožení míru a bezpečnosti; 

zahájila strukturovanou politickou 

spolupráci mezi EU a OSN; 

vypouští se 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/6 

Pozměňovací návrh  6 

Jonathan Bullock 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. zasedání Valného shromáždění OSN 

2018/2040(INI) 

Návrh doporučení 

Bod 1 – písm. z 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

z) podporovala jadernou dohodu 

mezi Íránem a členy Rady bezpečnosti 

a Německem jakožto významný úspěch 

mezinárodní a zejména evropské 

diplomacie a nadále vyvíjela tlak na 

Spojené státy, aby pomohly dohodu 

realizovat v praxi; 

z)   vypouští se 

  

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/7 

Pozměňovací návrh  7 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. zasedání Valného shromáždění OSN 

2018/2040(INI) 

Návrh doporučení 

Bod 1 – písm. as 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

as) vyjádřila obavy ohledně úpadku 

stávajícího systému kontroly zbraní 

a systému odzbrojení a právních nástrojů 

těchto systémů; podporovala veškeré úsilí 

o pokračování v programu kontroly zbraní 

a odzbrojení, mimo jiné obnovením 

konference o odzbrojení; prosazovala 

nešíření jaderných zbraní v rámci procesu 

přezkumu v roce 2020 prostřednictvím 

bezodkladného uvedení Smlouvy 

o všeobecném zákazu jaderných zkoušek 

v účinnost; usilovala o prosazení Úmluvy 

o chemických zbraních; znovu potvrdila 

závazek naplňovat její cíle a vybídla 

všechny členské státy OSN, aby tuto 

úmluvu ratifikovaly nebo k ní přistoupily; 

posílila Organizaci pro zákaz chemických 

zbraní (OPCW) a její činnost tím, že jí 

zajistí odpovídající finanční prostředky 

a personál nutné k dosažení jejích cílů; 

zajistila, aby v případech nahlášení použití 

chemických zbraní byli pachatelé 

postaveni před soud; zaručila odpovědnost 

za porušení smluv o odzbrojení a kontrole 

zbraní pomocí stávajících mechanismů 

kontroly zbraní a nástrojů v oblasti 

odzbrojení; podporovala Smlouvu 

o zákazu jaderných zbraní, jejíž přijetí 

podpořilo v roce 2017 122 členských států 

OSN, a usilovala o podpis a ratifikaci této 

smlouvy všemi členskými státy OSN; 

as) vyjádřila obavy ohledně úpadku 

stávajícího systému kontroly zbraní 

a systému odzbrojení a právních nástrojů 

těchto systémů; podporovala veškeré úsilí 

o pokračování v programu kontroly zbraní 

a odzbrojení, mimo jiné obnovením 

konference o odzbrojení; prosazovala 

nešíření jaderných zbraní v rámci procesu 

přezkumu v roce 2020 prostřednictvím 

bezodkladného uvedení Smlouvy 

o všeobecném zákazu jaderných zkoušek 

v účinnost; usilovala o prosazení Úmluvy 

o chemických zbraních; znovu potvrdila 

závazek naplňovat její cíle a vybídla 

všechny členské státy OSN, aby tuto 

úmluvu ratifikovaly nebo k ní přistoupily; 

posílila Organizaci pro zákaz chemických 

zbraní (OPCW) a její činnost tím, že jí 

zajistí odpovídající finanční prostředky 

a personál nutné k dosažení jejích cílů; 

zajistila, aby v případech nahlášení použití 

chemických zbraní byli pachatelé 

postaveni před soud; zaručila odpovědnost 

za porušení smluv o odzbrojení a kontrole 

zbraní pomocí stávajících mechanismů 

kontroly zbraní a nástrojů v oblasti 

odzbrojení; podporovala úsilí OSN 

o zabránění nestátním subjektům 

a teroristickým skupinám ve vývoji, 

výrobě, získávání či přemísťování zbraní 

hromadného ničení a jejich nosičů; trvala 
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naléhavě podporovala jaderné odzbrojení 

na regionální i celosvětové úrovni 

v souladu s usnesením Parlamentu ze dne 

27. října 2016, které vyzývá všechny 

členské státy EU, aby podporovaly 

konferenci OSN, na které se bude jednat 

o právně závazném nástroji vedoucím 

k zákazu a úplnému odstranění jaderných 

zbraní; podporovala úsilí OSN o zabránění 

nestátním subjektům a teroristickým 

skupinám ve vývoji, výrobě, získávání či 

přemísťování zbraní hromadného ničení 

a jejich nosičů; trvala na plném dodržování 

Smlouvy o nešíření jaderných zbraní 

(NPT), Úmluvy o chemických zbraních 

a Úmluvy o biologických zbraních; 

na plném dodržování Smlouvy o nešíření 

jaderných zbraní (NPT), Úmluvy 

o chemických zbraních a Úmluvy 

o biologických zbraních; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/8 

Pozměňovací návrh  8 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73. zasedání Valného shromáždění OSN 

2018/2040(INI) 

Návrh doporučení 

Bod 1 – písm. abm 

 

Návrh doporučení Pozměňovací návrh 

abm) aktivně řešila nejproblematičtější 

důsledky změny klimatu a zajistila řádnou 

ochranu jejím obětem, zejména 

prostřednictvím uznání chráněného 

postavení klimatických uprchlíků na 

úrovni OSN; 

abm) aktivně řešila nejproblematičtější 

důsledky změny klimatu; 

Or. en 

 

 


