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28.6.2017 A8-0216/1 

Alteração  1 

Ilhan Kyuchyuk 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho referente à 72ª sessão da Assembleia-

Geral das Nações Unidas 

2017/2041(INI) 

Proposta de recomendação 

N.º 1 – alínea (a-A) (nova) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 (a-A) Continuar a apoiar plenamente os 

esforços das Nações Unidas no sentido de 

facilitar uma resolução global para a 

divisão de Chipre, salientando que a 

resolução deste problema terá um efeito 

positivo em toda a região e beneficiará 

tanto os cipriotas gregos, como os 

cipriotas turcos; insta o Conselho a 

utilizar todos os seus recursos no sentido 

de apoiar plenamente a boa conclusão do 

processo de reunificação, bem como o 

papel das Nações Unidas; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0216/2 

Alteração  2 

Ilhan Kyuchyuk 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho referente à 72ª sessão da Assembleia-

Geral das Nações Unidas 

2017/2041(INI) 

Proposta de recomendação 

N.º 1 – alínea (a-B) (nova) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

 (a-B) Apoiar os esforços liderados pelas 

Nações Unidas para garantir uma solução 

para o problema do nome da Antiga 

República Jugoslava da Macedónia, 

através de um acordo entre Skopje e 

Atenas; 

Or. en 
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Alteração  3 

Ilhan Kyuchyuk 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho referente à 72ª sessão da Assembleia-

Geral das Nações Unidas 

2017/2041(INI) 

Proposta de recomendação 

N.º 1 – alínea (ar) 

 

Proposta de recomendação Alteração 

(ar) Reiterar a condenação inequívoca 

de todos os atos de violência, assédio, 

intimidação ou perseguição exercidos 

contra defensores dos direitos humanos, 

denunciantes de irregularidades, jornalistas 

ou bloguistas; 

(ar) Reiterar a condenação inequívoca 

de todos os atos de violência, assédio, 

intimidação ou perseguição exercidos 

contra defensores dos direitos humanos, 

denunciantes de irregularidades, jornalistas 

ou bloguistas; defender a nomeação de um 

Representante Especial do Secretário-

Geral das Nações Unidas para a 

segurança dos jornalistas; 

Or. en 

 

 


