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29.6.2018 A8-0230/1 

Ændringsforslag  1 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Den 73. samling i FN's Generalforsamling 

2018/2040(INI) 

Forslag til henstilling 

Punkt 1 – litra g 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

g) at understrege den betydning, som 

EU's medlemsstater tillægger 

koordineringen af deres indsats i de 

styrende organer og enheder i FN-

systemet; 

g) at respektere retten for EU's 

medlemsstater til at varetage deres 

interesser i de styrende organer og enheder 

i FN-systemet, som de finder det mest 

hensigtsmæssigt; 

Or. en 



 

AM\1157692DA.docx  PE621.740v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

29.6.2018 A8-0230/2 

Ændringsforslag  2 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Den 73. samling i FN's Generalforsamling 

2018/2040(INI) 

Forslag til henstilling 

Punkt 1 – litra h 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

h) at opfordre til en omfattende 

reform af FN's Sikkerhedsråd med 

henblik på at gøre det mere repræsentativt 

på grundlag af en bred konsensus for at 

sikre, at det reagerer hurtigere og mere 

effektivt på trusler mod den internationale 

fred og sikkerhed; at fremme en 

revitalisering af Generalforsamlingens 

arbejde og en bedre samordning og større 

kohærens i alle FN-institutionernes 

aktiviteter; 

h) at fremme en revitalisering af 

Generalforsamlingens arbejde og en bedre 

samordning og større kohærens i alle FN-

institutionernes aktiviteter; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/3 

Ændringsforslag  3 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Den 73. samling i FN's Generalforsamling 

2018/2040(INI) 

Forslag til henstilling 

Punkt 1 – litra i 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

i) at øge bestræbelserne på at 

reformere FN's Sikkerhedsråd i 

særdeleshed, gennem en betydelig 

begrænsning eller ved regulering af 

brugen af retten til at nedlægge veto i de 

tilfælde, hvor der er beviser for 

krigsforbrydelser mod menneskeheden, 

som har hindret beslutningsprocessen, og 

gennem en ændring af sammensætningen 

af dets medlemskab for bedre at afspejle 

verdensordenen af i dag, bl.a. ved at 

tildele et permanent sæde til Den 

Europæiske Union; 

udgår 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/4 

Ændringsforslag  4 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Den 73. samling i FN's Generalforsamling 

2018/2040(INI) 

Forslag til henstilling 

Punkt 1 – litra j 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

j) at opfordre EU og dets 

medlemsstater til at tale med én stemme; 

at støtte indsatsen fra Tjenesten for EU's 

Optræden Udadtil (EU-

Udenrigstjenesten), EU's delegationer i 

New York og Genève og medlemsstaterne 

for at forbedre koordineringen af EU's 

holdninger og nå frem til en fælles 

holdning, når de stemmer, for at forbedre 

EU's kohærens og troværdighed i FN; 

j) udgår 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/5 

Ændringsforslag  5 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Den 73. samling i FN's Generalforsamling 

2018/2040(INI) 

Forslag til henstilling 

Punkt 1 – litra n 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

n) at opfordre EU og FN til at spille 

en supplerende og forstærkende rolle over 

for hinanden, hver gang freden og 

sikkerheden er truet; at indlede et 

struktureret politisk samarbejde mellem 

EU og FN; 

udgår 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/6 

Ændringsforslag  6 

Jonathan Bullock 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Den 73. samling i FN's Generalforsamling 

2018/2040(INI) 

Forslag til henstilling 

Punkt 1 – litra z 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

z) at værne om atomaftalen mellem 

Iran og Sikkerhedsrådets medlemmer plus 

Tyskland, som er en stor succes for det 

internationale diplomati, og navnlig EU's 

diplomati, og fortsat at lægge pres på 

USA, for at det leverer resultater i 

forbindelse med dens praktiske 

gennemførelse; 

udgår 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/7 

Ændringsforslag  7 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Den 73. samling i FN's Generalforsamling 

2018/2040(INI) 

Forslag til henstilling 

Punkt 1 – litra as 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

as) at udtrykke bekymring over 

eroderingen af det eksisterende system for 

våbenkontrol og nedrustning og af 

systemets retlige instrumenter; at støtte alle 

bestræbelser på at få indsatsen for 

våbenkontrol og nedrustning tilbage på 

sporet, herunder ved at genoplive 

konferencen om nedrustning; at fremme 

nuklear ikkespredning gennem 2020-

revisionsprocessen ved uden ophør at lade 

traktaten om et altomfattende forbud mod 

atomprøvesprængninger træde i kraft; at 

bestræbe sig på at håndhæve konventionen 

om kemiske våben; på ny at bekræfte 

forpligtelsen over for målsætningerne i 

konventionen og at tilskynde alle FN's 

medlemsstater til at ratificere eller tiltræde 

den; at styrke Organisationen for Forbud 

mod Kemiske Våben (OPCW) og dens 

arbejde ved at sikre, at den har passende 

finansielle ressourcer og personale til at nå 

målsætningerne; at sikre retsforfølgelse af 

gerningsmændene, når der rapporteres om 

anvendelse af kemiske våben; at sikre, at 

de ansvarlige stilles til regnskab for 

krænkelser af traktaterne om nedrustning 

og våbenkontrol ved hjælp af de 

eksisterende våbenkontrolmekanismer og 

nedrustningsinstrumenter; at støtte 

traktaten om forbud mod kernevåben, der 

i 2017 fik opbakning fra 122 af FN's 

as) at udtrykke bekymring over 

eroderingen af det eksisterende system for 

våbenkontrol og nedrustning og af 

systemets retlige instrumenter; at støtte alle 

bestræbelser på at få indsatsen for 

våbenkontrol og nedrustning tilbage på 

sporet, herunder ved at genoplive 

konferencen om nedrustning; at fremme 

nuklear ikkespredning gennem 2020-

revisionsprocessen ved uden ophør at lade 

traktaten om et altomfattende forbud mod 

atomprøvesprængninger træde i kraft; at 

bestræbe sig på at håndhæve konventionen 

om kemiske våben; på ny at bekræfte 

forpligtelsen over for målsætningerne i 

konventionen og at tilskynde alle FN's 

medlemsstater til at ratificere eller tiltræde 

den; at styrke Organisationen for Forbud 

mod Kemiske Våben (OPCW) og dens 

arbejde ved at sikre, at den har passende 

finansielle ressourcer og personale til at nå 

målsætningerne; at sikre retsforfølgelse af 

gerningsmændene, når der rapporteres om 

anvendelse af kemiske våben; at sikre, at 

de ansvarlige stilles til regnskab for 

krænkelser af traktaterne om nedrustning 

og våbenkontrol ved hjælp af de 

eksisterende våbenkontrolmekanismer og 

nedrustningsinstrumenter; at støtte FN's 

bestræbelser på at forhindre ikkestatslige 

aktører og terrorgrupper i at udvikle, 
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medlemsstater, og at arbejde for, at alle 

FN's medlemsstater underskriver og 

ratificerer traktaten; uden ophold at 

fremme den nukleare nedrustning både 

regionalt og globalt i overensstemmelse 

med Parlamentets beslutning af 27. 

oktober 2016, der opfordrer alle EU's 

medlemsstater til at støtte FN-

konferencen om udformning af et retligt 

bindende instrument til forbud mod 

kernevåben; at støtte FN's bestræbelser på 

at forhindre ikkestatslige aktører og 

terrorgrupper i at udvikle, fremstille, 

erhverve eller overføre 

masseødelæggelsesvåben og 

fremføringsmidler hertil; at kræve fuld 

overholdelse af traktaten om ikkespredning 

af kernevåben (NPT), konventionen om 

kemiske våben og konventionen om 

biologiske våben; 

fremstille, erhverve eller overføre 

masseødelæggelsesvåben og 

fremføringsmidler hertil; at kræve fuld 

overholdelse af traktaten om ikkespredning 

af kernevåben (NPT), konventionen om 

kemiske våben og konventionen om 

biologiske våben; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/8 

Ændringsforslag  8 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Den 73. samling i FN's Generalforsamling 

2018/2040(INI) 

Forslag til henstilling 

Punkt 1 – litra abm) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

abm) at arbejde proaktivt med de mest 

udfordrende konsekvenser af 

klimaændringer og at sikre behørig 

beskyttelse af ofrene, navnlig gennem 

anerkendelse på FN-plan af en 

beskyttelsesstatus for klimaflygtninge; 

abm) at arbejde proaktivt med de mest 

udfordrende konsekvenser af 

klimaændringer; 

Or. en 

 

 


