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BG Единство в многообразието BG 

28.6.2017 A8-0216/1 

Изменение  1 

Илхан Кючюк 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0216/2017 

Андрей Ковачев 

Препоръка до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на Организацията на 

обединените нации 

2017/2041(INI) 

Предложение за препоръка 

Параграф 1 – буква (а) а (нова) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

 (a)a. да продължи да предоставя 

пълна подкрепа на усилията, полагани 

от ООН за улесняване на 

всеобхватното уреждане на проблема 

с разделението на Кипър, и да 

подчертае, че разрешаването на 

кипърския проблем ще има 

положително въздействие върху 

целия регион, както и както върху 

кипърските гърци, така и върху 

кипърските турци; настоятелно 

призовава Съвета да използва 

всичките си ресурси, за да оказва 

пълна подкрепа за успешното 

приключване на процеса на 

обединение и да подкрепя ролята на 

ООН; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0216/2 

Изменение  2 

Илхан Кючюк 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0216/2017 

Андрей Ковачев 

Препоръка до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на Организацията на 

обединените нации 

2017/2041(INI) 

Предложение за препоръка 

Параграф 1 – буква (а) б (нова) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

 (a)б да подкрепи оглавяваните от 

ООН усилия за постигане на решение 

на въпроса за името на бивша 

югославска република Македония, 

посредством споразумение между 

Скопие и Атина; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0216/3 

Изменение  3 

Илхан Кючюк 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0216/2017 

Андрей Ковачев 

Препоръка до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на Организацията на 

обединените нации 

2017/2041(INI) 

Предложение за препоръка 

Параграф 1 – буква (ас) 

 

Предложение за препоръка Изменение 

(ас) отново да изрази своята 

недвусмислена позиция на заклеймяване 

на всякакви актове на насилие, тормоз, 

сплашване или преследване на 

защитници на правата на човека, на 

лица, сигнализиращи за нередности, на 

журналисти или блогъри; 

(ас) отново да изрази своята 

недвусмислена позиция на заклеймяване 

на всякакви актове на насилие, тормоз, 

сплашване или преследване на 

защитници на правата на човека, на 

лица, сигнализиращи за нередности, на 

журналисти или блогъри; да се застъпи 

за назначаването на специален 

представител на генералния секретар 

на ООН за безопасността на 

журналистите; 

Or. en 

 

 


