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Предложение за резолюция

Параграфи 12 и 58 се заличават

В параграф 51 последното изречение да се чете, както следва: 

отбелязва със загриженост, че някои различия са подкопали солидарността на Алианса 
след действията, извършени от Турция в Източното Средиземноморие;

В параграф 54 предпоследното изречение да се чете, както следва:

отбелязва оттеглянето на Обединеното кралство от ОПСО на 31 декември 2020 г.;

В параграф 60 първото изречение да се чете, както следва: 

изразява загриженост, че някои участници в световен мащаб и все повече регионални 
участници умишлено заобикалят или се опитват да разрушат основания на правила 
международен ред, многостранното сътрудничество и ценностите на устойчивия мир, 
просперитета и свободата, които съответстват на основите, върху които е изграден 
Европейският съюз; 

Параграф 78 да се чете, както следва: 
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изразява тревога във връзка с настоящите заплахи за международните ценности и 
върховенството на закона и потенциалното бъдещо подкопаване на глобалната 
архитектура за неразпространение на оръжия и разоръжаване; изразява опасение, че 
неспазването на, оттеглянето от или неудължаването на основните договори за контрол 
върху оръжията би нанесло сериозна вреда на международните режими за контрол на 
оръжията, които са осигурявали стабилност в продължение на десетилетия, би уронило 
отношенията между държавите, притежаващи ядрени оръжия, би създало 
непосредствена заплаха за европейската сигурност, по-специално по отношение на 
липсата на норми, които уреждат и намаляват тактическите ядрени оръжия и ядрените 
оръжия с малък и среден обсег и би могло да доведе до нова надпревара в ядреното 
въоръжаване; подчертава неотложната необходимост от възстановяване на 
трансграничното доверие;

Параграф 79 да се чете, както следва: 

отбелязва със загриженост приемането за нормално на опасната реторика относно 
ползата от ядрените оръжия; отново потвърждава, че международният мир и сигурност 
се укрепват в свят, в който не съществуват или не се разпространяват ядрени оръжия, и 
че разоръжаването означава не само намаляване на броя на активните бойни глави, но и 
намаляване на военната и политическата роля, отредена на този вид оръжия;

(Отнася се до текстовете на всички езици.)


