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Forslag til beslutning

Punkt 12 og 58 udgår.

Punkt 51, sidste sætningsled, får følgende ordlyd: 

bemærker med bekymring, at visse divergenser har undergravet alliancens solidaritet, efter at 
Tyrkiet har gennemført aktioner i det østlige Middelhavsområde;

Punkt 54, næstsidste sætningsled, får følgende ordlyd:

noterer sig Det Forenede Kongeriges udtræden af FSFP den 31. december 2020;

Punkt 60, første sætningsled, får følgende ordlyd: 

er bekymret over, at nogle globale aktører og et stigende antal regionale aktører forsætligt 
omgår eller prøver at ødelægge den regelbaserede internationale orden, multilateralisme og 
værdierne bæredygtig fred, velstand og frihed, som er i overensstemmelse med det 
fundament, EU er bygget på; 

Punkt 78 får følgende ordlyd: 

er stærkt foruroliget over de aktuelle trusler mod internationale værdier og retsstatsprincippet 
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og den potentielle fremtidige nedbrydning af den globale ikkesprednings- og 
nedrustningsarkitektur; frygter, at manglende overholdelse af, tilbagetrækning fra eller 
manglende forlængelse af større våbenkontroltraktater vil være til alvorlig skade for de 
internationale våbenkontrolordninger, der har skabt stabilitet i årtier, vil underminere 
forbindelserne mellem atomvåbenstater, direkte kan true den europæiske sikkerhed, navnlig 
for så vidt angår fraværet af standarder, der regulerer og reducerer taktiske og kort- og 
mellemdistanceatomvåben, og kan føre til nye atomvåbenkapløb; understreger, at der er et 
presserende behov for at genopbygge tillid på tværs af grænserne;

Punkt 79 får følgende ordlyd: 

bemærker med bekymring normaliseringen af en farlig retorik om nytten af kernevåben; 
bekræfter på ny, at international fred og sikkerhed styrkes i en verden, hvor der ikke eksisterer 
atomvåben, eller hvor der ikke finder spredning af atomvåben sted, og at nedrustning ikke 
blot betyder en reduktion af antallet af aktive sprænghoveder, men også en reduktion af den 
militære og politiske rolle, der tildeles denne type våben;

(Vedrører alle sprogudgaver.)


