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Ændringsforslag  1 

Ilhan Kyuchyuk 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Henstilling til Rådet om den 72. samling i De Forenede Nationers Generalforsamling 

2017/2041(INI) 

Forslag til henstilling 

Punkt 1 – litra (a) a (nyt) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

 (a)a. at opretholde fuld støtte til FN's 

bestræbelser på at fremme en samlet 

løsning på Cyperns deling, og 

understreger, at en løsning på det 

cypriotiske problem vil have en positiv 

indvirkning på hele regionen og på både 

de græske og de tyrkiske cyprioter; 

opfordrer indtrængende Rådet til at 

anvende alle sine til rådighed stående 

midler til fuldt ud at støtte en vellykket 

afslutning af genforeningsprocessen og til 

at støtte FN's rolle; 

Or. en 
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Ilhan Kyuchyuk 
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Betænkning A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Henstilling til Rådet om den 72. samling i De Forenede Nationers Generalforsamling 

2017/2041(INI) 

Forslag til henstilling 

Punkt 1 - litra (a) b (nyt) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

 (a)b. at støtte de FN-ledede bestræbelser 

på at nå frem til en løsning på 

navnespørgsmålet for Den Tidligere 

Jugoslaviske Republik Makedonien ved 

hjælp af en aftale mellem Skopje og 

Athen; 

Or. en 
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Betænkning A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Henstilling til Rådet om den 72. samling i De Forenede Nationers Generalforsamling 

2017/2041(INI) 

Forslag til henstilling 

Punkt 1 – litra (ar) 

 

Forslag til henstilling Ændringsforslag 

(ar) at gentage sin utvetydige 

fordømmelse af enhver form for vold, 

chikane, intimidering eller forfølgelse af 

menneskerettighedsforkæmpere, 

whistleblowere, journalister og bloggere 

(ar) at gentage sin utvetydige 

fordømmelse af enhver form for vold, 

chikane, intimidering eller forfølgelse af 

menneskerettighedsforkæmpere, 

whistleblowere, journalister og bloggere 

samt at slå til lyd for udnævnelsen af en 

særlig repræsentant for FN's 

generalsekretær for journalisters 

sikkerhed; 

Or. en 

 

 


