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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

29.6.2018 A8-0230/1 

Muudatusettepanek  1 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 73. istungjärk 

2018/2040(INI) 

Ettepanek võtta vastu soovitus 

Punkt 1 – alapunkt g 

 

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek 

g) rõhutada, et ELi liikmesriigid 

peavad tähtsaks oma tegevuse 

kooskõlastamist ÜRO süsteemi organites 

ja üksustes; 

g) austada ELi liikmesriikide õigust 

esindada oma huvisid ÜRO süsteemi 

organites ja üksustes nii, nagu nad 

vajalikuks peavad; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

29.6.2018 A8-0230/2 

Muudatusettepanek  2 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 73. istungjärk 

2018/2040(INI) 

Ettepanek võtta vastu soovitus 

Punkt 1 – alapunkt h 

 

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek 

h) nõuda ÜRO Julgeolekunõukogu 

terviklikku reformi, et suurendada selle 

esinduslikkust ulatusliku konsensuse 

põhjal, tagamaks, et see reageerib 

kiiremini ja tulemuslikumalt 

rahvusvahelist rahu ja julgeolekut 

ohustavatele teguritele; edendada ÜRO 

Peaassamblee töö taaselustamist ning kõigi 

ÜRO institutsioonide tegevuse 

koordineerimist ja sidusust; 

h) edendada ÜRO Peaassamblee töö 

taaselustamist ning kõigi ÜRO 

institutsioonide tegevuse koordineerimist ja 

sidusust; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

29.6.2018 A8-0230/3 

Muudatusettepanek  3 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 73. istungjärk 

2018/2040(INI) 

Ettepanek võtta vastu soovitus 

Punkt 1 – alapunkt i 

 

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek 

i) suurendada pingutusi ÜRO 

Julgeolekunõukogu reformimiseks, 

piirates või reguleerides otsustusprotsessi 

takistanud vetoõiguse kasutamist eelkõige 

juhtudel, kus on olemas tõendid sõja- ja 

inimsusvastaste kuritegude kohta, ning 

muutes selle koosseisu, et kajastada 

paremini praegust maailmakorda, muu 

hulgas Euroopa Liidule alalise 

liikmekoha tagamise kaudu; 

välja jäetud 

Or. en 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

29.6.2018 A8-0230/4 

Muudatusettepanek  4 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 73. istungjärk 

2018/2040(INI) 

Ettepanek võtta vastu soovitus 

Punkt 1 – alapunkt j 

 

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek 

j) nõuda, et EL ja selle liikmesriigid 

oleksid oma seisukohtades ühtsed; toetada 

Euroopa välisteenistuse, ELi New Yorgis 

ja Genfis olevate delegatsioonide ja 

liikmesriikide püüdlusi parandada ELi 

seisukohtade kooskõlastamist ning jõuda 

hääletamistel ühisele ELi seisukohale, et 

suurendada ELi ühtsust ja 

usaldusväärsust ÜROs; 

j) välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

29.6.2018 A8-0230/5 

Muudatusettepanek  5 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 73. istungjärk 

2018/2040(INI) 

Ettepanek võtta vastu soovitus 

Punkt 1 – alapunkt n 

 

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek 

n) kutsuda ELi ja ÜROd üles täitma 

üksteist täiendavat ja tugevdavat rolli iga 

kord, kui rahu ja julgeolek on ohus; 

algatada ELi ja ÜRO struktureeritud 

poliitiline koostöö; 

välja jäetud 

Or. en 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

29.6.2018 A8-0230/6 

Muudatusettepanek  6 

Jonathan Bullock 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 73. istungjärk 

2018/2040(INI) 

Ettepanek võtta vastu soovitus 

Punkt 1 – alapunkt z 

 

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek 

z) järgida tuumalepet Iraani ning 

ÜRO Julgeolekunõukogu liikmete ja 

Saksamaa vahel kui rahvusvahelise ja 

eelkõige ELi diplomaatia olulist 

edusammu ning survestada jätkuvalt 

USAd jõudma selle praktilise 

rakendamiseni; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

29.6.2018 A8-0230/7 

Muudatusettepanek  7 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 73. istungjärk 

2018/2040(INI) 

Ettepanek võtta vastu soovitus 

Punkt 1 – alapunkt as 

 

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek 

as) väljendada muret olemasoleva 

relvastuskontrolli ja 

desarmeerimissüsteemi ja selle õiguslike 

vahendite kadumise pärast; toetada kõiki 

jõupingutusi tuua relvastuskontroll ja 

desarmeerimise tegevuskava tagasi 

päevakorda, muu hulgas kutsudes uuesti 

ellu desarmeerimiskonverentsi; edendada 

tuumarelva leviku tõkestamist 2020. aasta 

läbivaatamisprotsessi kaudu, jõustades 

viivitamata tuumarelvakatsetuste üldise 

keelustamise lepingu; teha jõupingutusi, et 

jõustada keemiarelvade keelustamise 

konventsioon; kinnitada pühendumust selle 

eesmärkidele ja kutsuda kõiki ÜRO 

liikmesriike seda ratifitseerima või sellega 

ühinema; tugevdada Keemiarelvade 

Keelustamise Organisatsiooni ja selle tööd, 

tagades sellele eesmärkide täitmiseks 

asjakohased rahalised vahendid ja töötajad; 

tagada, et keemiarelvade kasutamisest 

teatamise korral võetakse toimepanijad 

vastutusele; tagada olemasolevate 

relvastuskontrolli mehhanismide ja 

desarmeerimisvahendite abil vastutuse 

võtmine, kui rikutakse desarmeerimise ja 

relvastuskontrolli lepinguid; toetada 

tuumarelvade keelustamise lepingut, mida 

toetasid 2017. aastal 122 ÜRO 

liikmesriiki, ning püüelda selle poole, et 

lepingu allkirjastaksid ja ratifitseeriksid 

as) väljendada muret olemasoleva 

relvastuskontrolli ja 

desarmeerimissüsteemi ja selle õiguslike 

vahendite kadumise pärast; toetada kõiki 

jõupingutusi tuua relvastuskontroll ja 

desarmeerimise tegevuskava tagasi 

päevakorda, muu hulgas kutsudes uuesti 

ellu desarmeerimiskonverentsi; edendada 

tuumarelva leviku tõkestamist 2020. aasta 

läbivaatamisprotsessi kaudu, jõustades 

viivitamata tuumarelvakatsetuste üldise 

keelustamise lepingu; teha jõupingutusi, et 

jõustada keemiarelvade keelustamise 

konventsioon; kinnitada pühendumust selle 

eesmärkidele ja kutsuda kõiki ÜRO 

liikmesriike seda ratifitseerima või sellega 

ühinema; tugevdada Keemiarelvade 

Keelustamise Organisatsiooni ja selle tööd, 

tagades sellele eesmärkide täitmiseks 

asjakohased rahalised vahendid ja töötajad; 

tagada, et keemiarelvade kasutamisest 

teatamise korral võetakse toimepanijad 

vastutusele; tagada olemasolevate 

relvastuskontrolli mehhanismide ja 

desarmeerimisvahendite abil vastutuse 

võtmine, kui rikutakse desarmeerimise ja 

relvastuskontrolli lepinguid; toetada ÜRO 

jõupingutusi, mille eesmärk on takistada 

valitsusvälistel osalejatel ja 

terrorirühmitustel välja töötada, toota, 

omandada või edasi toimetada 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

kõik ÜRO liikmesriigid; edendada kiiresti 

tuumadesarmeerimist nii piirkondlikult 

kui ka ülemaailmselt kooskõlas Euroopa 

Parlamendi 27. oktoobri 2016. aasta 

resolutsiooniga, milles kutsutakse kõiki 

ELi liikmesriike üles toetama ÜRO 

konverentsi eesmärgiga pidada 

läbirääkimisi õiguslikult siduva 

instrumendi üle tuumarelvade 

keelustamiseks; toetada ÜRO 

jõupingutusi, mille eesmärk on takistada 

valitsusvälistel osalejatel ja 

terrorirühmitustel välja töötada, toota, 

omandada või edasi toimetada 

massihävitusrelvi ja nende kandesüsteeme; 

nõuda tuumarelva leviku tõkestamise 

lepingu, keemiarelvade keelustamise 

konventsiooni ning bioloogiliste ja 

toksiinrelvade konventsiooni täielikku 

täitmist; 

massihävitusrelvi ja nende kandesüsteeme; 

nõuda tuumarelva leviku tõkestamise 

lepingu, keemiarelvade keelustamise 

konventsiooni ning bioloogiliste ja 

toksiinrelvade konventsiooni täielikku 

täitmist; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

29.6.2018 A8-0230/8 

Muudatusettepanek  8 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 73. istungjärk 

2018/2040(INI) 

Ettepanek võtta vastu soovitus 

Punkt 1 – alapunkt abm 

 

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek 

abm) käsitleda ennetavalt kliimamuutuste 

kõige keerukamaid tagajärgi ja tagada 

selle ohvritele nõuetekohane kaitse, 

konkreetsemalt kliimapagulaste 

kaitseseisundi tunnustamise kaudu ÜRO 

tasandil; 

abm) käsitleda ennetavalt kliimamuutuste 

kõige keerukamaid tagajärgi; 

Or. en 

 

 


