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Amendamentul  1 

Ilhan Kyuchyuk 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Recomandare adresată Consiliului privind cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a 

Organizației Națiunilor Unite 

2017/2041(INI) 

Propunere de recomandare 

Punctul 1 – litera aa (nouă) 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

 (aa) să mențină sprijinul deplin pentru 

eforturile depuse de ONU pentru a înlesni 

o soluționare globală a divizării Ciprului 

și subliniază că soluționarea problemei 

Ciprului va avea un impact pozitiv asupra 

întregii regiuni, fiind benefică atât 

ciprioților greci, cât și ciprioților turci; 

îndeamnă Consiliul să utilizeze toate 

resursele de care dispune pentru a sprijini 

pe deplin încheierea cu succes a 

procesului de reunificare și să sprijine 

rolul ONU;  

Or. en 
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Amendamentul  2 

Ilhan Kyuchyuk 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Recomandare adresată Consiliului privind cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a 

Organizației Națiunilor Unite 

2017/2041(INI) 

Propunere de recomandare 

Punctul 1 – litera ab (nouă) 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

 (ab) să sprijine eforturile depuse sub 

egida ONU de a găsi o soluție la problema 

numelui țării pentru Fosta Republică 

Iugoslavă a Macedoniei printr-un acord 

încheiat între Skopje și Atena; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0216/3 

Amendamentul  3 

Ilhan Kyuchyuk 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0216/2017 

Andrey Kovatchev 

Recomandare adresată Consiliului privind cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a 

Organizației Națiunilor Unite 

2017/2041(INI) 

Propunere de recomandare 

Punctul 1 – litera ar 

 

Propunerea de recomandare Amendamentul 

(ar) să își reafirme condamnarea fără 

echivoc a oricărui act de violență, a 

hărțuirii, a intimidării sau a persecutării 

apărătorii drepturilor omului, a 

avertizorilor de integritate, a jurnaliștilor 

sau a autorilor de bloguri; 

(ar) să își reafirme condamnarea fără 

echivoc a oricărui act de violență, a 

hărțuirii, a intimidării sau a persecutării 

apărătorii drepturilor omului, a 

avertizorilor de integritate, a jurnaliștilor 

sau a autorilor de bloguri; să susțină 

numirea unui Reprezentant special al 

Secretarului General al Organizației 

Națiunilor Unite pentru siguranța 

ziariștilor; 

Or. en 

 

 


