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28.6.2017 A8-0216/1 

Amendement  1 

Ilhan Kyuchyuk 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Aanbeveling aan de Raad betreffende de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties 

2017/2041(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Paragraaf 1 – letter a bis (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

 (a bis) steun te blijven verlenen aan de 

inspanningen van de VN om een 

alomvattende oplossing voor de deling van 

Cyprus te bevorderen; benadrukt dat een 

oplossing van de Cypriotische kwestie een 

positief effect op de gehele regio en op 

zowel de Grieks-Cyprioten als de Turks-

Cyprioten zou hebben; dringt er bij de 

Raad op aan al zijn middelen te benutten 

om de succesvolle afronding van het 

herenigingsproces te bevorderen en om de 

rol van de VN te ondersteunen; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0216/2 

Amendement  2 

Ilhan Kyuchyuk 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Aanbeveling aan de Raad betreffende de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties 

2017/2041(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Paragraaf 1 – letter a ter (nieuw) 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

 (a ter) steun te verlenen aan de door de 

VN geleide inspanningen om door middel 

van een overeenkomst tussen Skopje en 

Athene tot een oplossing te komen voor de 

kwestie van de naam van de voormalige 

Joegoslavische Republiek Macedonië; 

Or. en 



 

AM\1129534NL.docx  PE605.566v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

28.6.2017 A8-0216/3 

Amendement  3 

Ilhan Kyuchyuk 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Aanbeveling aan de Raad betreffende de 72e zitting van de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties 

2017/2041(INI) 

Ontwerpaanbeveling 

Paragraaf 1 – letter ar 

 

Ontwerpaanbeveling Amendement 

(ar) nogmaals duidelijk te maken dat 

elke vorm van geweld, pesterij, intimidatie 

of vervolging van 

mensenrechtenverdedigers, klokkenluiders, 

journalisten of bloggers ondubbelzinnig 

wordt veroordeeld; 

(ar) nogmaals duidelijk te maken dat 

elke vorm van geweld, pesterij, intimidatie 

of vervolging van 

mensenrechtenverdedigers, klokkenluiders, 

journalisten of bloggers ondubbelzinnig 

wordt veroordeeld; te pleiten voor de 

benoeming van een speciaal 

vertegenwoordiger van de secretaris-

generaal van de VN voor de veiligheid van 

journalisten; 

Or. en 

 

 


