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Tarkistus 1
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Costas 
Mavrides

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että 
vetoomusvaliokunta teki 
tiedonhankintamatkan Famagustan 
kaupunkiin Kyprokseen 7. ja 8. toukokuuta 
2018; ottaa huomioon, että matkan 
tarkoituksena oli tarkastella uudelleen ja 
päivittää valiokunnan saamia tietoja 
Famagustan ja erityisesti Turkin armeijan 
sulkeman kaupunginosan Varoshan 
tilanteesta vetoomukseen nro 733/2004 
liittyvänä toimena kymmenen vuotta 
edellisen tiedonhankintamatkan jälkeen, 
joka tehtiin 25.–28. marraskuuta 2007;

A. ottaa huomioon, että 
vetoomusvaliokunta teki Loizos 
Afxentioun Famagusta Refugee 
Movement -liikkeen puolesta esittämään 
vetoomukseen nro 733/2004 liittyvän 
tiedonhankintamatkan Famagustan 
kaupunkiin Kyprokseen 7. ja 8. toukokuuta 
2018; ottaa huomioon, että matkan 
tarkoituksena oli tarkastella uudelleen ja 
päivittää valiokunnan saamia tietoja 
Famagustan ja erityisesti Turkin armeijan 
sulkeman kaupunginosan Varoshan 
tilanteesta vetoomukseen nro 733/2004 
liittyvänä toimena kymmenen vuotta 
edellisen tiedonhankintamatkan jälkeen, 
joka tehtiin 25.–28. marraskuuta 2007;

Or. en

Tarkistus 2
Ádám Kósa

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että 
vetoomusvaliokunta totesi 21. marraskuuta 
2018 antamassaan raportissa, että Varoshan 
alueen palauttamisessa sen laillisille 
asukkaille on kyse olemassa olevien YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 
täytäntöönpanosta ja että YK on ainoa 
ylikansallinen järjestö, joka pystyy 
tosiasiallisesti painostamaan Turkkia;

B. ottaa huomioon, että 
vetoomusvaliokunta totesi 21. marraskuuta 
2018 antamassaan raportissa, että Varoshan 
alueen palauttamisessa sen laillisille 
asukkaille on kyse YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 
täytäntöönpanosta;

Or. en
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Tarkistus 3
Anna-Michelle Asimakopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että 
vetoomusvaliokunta totesi 21. marraskuuta 
2018 antamassaan raportissa, että Varoshan 
alueen palauttamisessa sen laillisille 
asukkaille on kyse olemassa olevien YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 
täytäntöönpanosta ja että YK on ainoa 
ylikansallinen järjestö, joka pystyy 
tosiasiallisesti painostamaan Turkkia;

B. ottaa huomioon, että 
vetoomusvaliokunta totesi 21. marraskuuta 
2018 antamassaan raportissa, että Varoshan 
alueen palauttamisessa sen laillisille 
asukkaille on kyse olemassa olevien YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 
täytäntöönpanosta ja että YK on 
ensisijainen ylikansallinen elin, joka 
pystyy tosiasiallisesti painostamaan 
Turkkia;

Or. el

Tarkistus 4
Gianna Gancia

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että 
vetoomusvaliokunta totesi 21. marraskuuta 
2018 antamassaan raportissa, että Varoshan 
alueen palauttamisessa sen laillisille 
asukkaille on kyse olemassa olevien YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 
täytäntöönpanosta ja että YK on ainoa 
ylikansallinen järjestö, joka pystyy 
tosiasiallisesti painostamaan Turkkia;

B. ottaa huomioon, että 
vetoomusvaliokunta totesi 21. marraskuuta 
2018 antamassaan raportissa, että Varoshan 
alueen palauttamisessa sen laillisille 
asukkaille on kyse olemassa olevien YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 
täytäntöönpanosta ja että YK on yksi niistä 
ylikansallisista järjestöistä, jotka pystyvät 
tosiasiallisesti painostamaan Turkkia;

Or. en

Tarkistus 5
Ádám Kósa
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Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale – johdantokappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. ottaa huomioon, että YK:n 
turvallisuusneuvosto reagoi 9. lokakuuta 
2019 Turkin hallituksen provosoiviin 
toimiin, mukaan lukien vierailu Varoshan 
suljetulle alueelle, sekä Turkin 
ulkoministerin viime syyskuussa 
esittämiin provosoiviin kommentteihin 
julkilausumalla SC/13980:

D. ottaa huomioon, että 9. lokakuuta 
2019 YK:n turvallisuusneuvosto muistutti 
apulaispääsihteeri Oscar Fernandez-
Tarancon Kyproksen tilanteesta antaman 
selonteon jälkeen antamassaan 
lehdistötiedotteessa (SC/13980) myös 
Varoshan aseman merkityksestä: 

Or. en

Tarkistus 6
Ádám Kósa

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan E kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

E. ottaa huomioon, että YK:n 
pääsihteeri totesi 7. tammikuuta 2020 
antamassaan raportissa seuraavaa: 
Raportointikaudella Varoshaan kiinnitettiin 
suurempaa huomiota 
kyproksenturkkilaisen osapuolen 
esittämien julkisten lausuntojen ja 
pohjoisosan viranomaisten järjestämien 
korkean tason vierailujen vuoksi. Turkin 
joukot ovat edelleen rajoittaneet 
UNFICYP:n läsnäoloa ja liikkeitä 
Varoshassa. UNFICYP käytti edelleen 
kaikkea saatavilla olevaa teknologiaa, 
satelliittikuvat mukaan lukien, seurannan ja 
raportoinnin tehostamiseksi tällä 
arkaluonteisella alalla. YK katsoo edelleen, 
että Turkin hallitus on vastuussa 
vallitsevasta tilanteesta Varoshassa;

E. ottaa huomioon, että YK:n 
pääsihteeri totesi Yhdistyneiden 
kansakuntien toiminnasta Kyproksessa 7. 
tammikuuta 2020 antamassaan raportissa 
(S/2020/23) seuraavaa: Raportointikaudella 
Varoshaan kiinnitettiin suurempaa 
huomiota kyproksenturkkilaisen osapuolen 
esittämien julkisten lausuntojen ja 
pohjoisosan viranomaisten järjestämien 
korkean tason vierailujen vuoksi. Turkin 
joukot ovat edelleen rajoittaneet 
UNFICYP:n läsnäoloa ja liikkeitä 
Varoshassa. UNFICYP käytti edelleen 
kaikkea saatavilla olevaa teknologiaa, 
satelliittikuvat mukaan lukien, seurannan ja 
raportoinnin tehostamiseksi tällä 
arkaluonteisella alalla. YK katsoo edelleen, 
että Turkin hallitus on vastuussa 
vallitsevasta tilanteesta Varoshassa; toteaa, 
että raportointijakso kattoi 20. kesäkuuta 
2019 ja 18. joulukuuta 2019 välisen ajan;

Or. en
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Tarkistus 7
Ádám Kósa

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan F kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

F. ottaa huomioon, että YK:n 
turvallisuusneuvosto kehotti 30. 
tammikuuta 2020 antamassaan 
päätöslauselmassa 2506 (2020) 
kyproksenturkkilaista osapuolta ja Turkin 
joukkoja palauttamaan Stroviliassa ennen 
30. kesäkuuta 2000 vallinneen sotilaallisen 
tilanteen, muistutti asiaa koskevissa 
päätöksissä määritellystä Varoshan 
asemasta ja totesi jälleen, että UNFICYP:n 
liikkumisvapautta on kunnioitettava;

F. ottaa huomioon, että YK:n 
turvallisuusneuvosto kehotti 30. 
tammikuuta 2020 antamassaan 
päätöslauselmassa 2506 (2020), jossa 
muun muassa jatketaan YK:n 
rauhanturvajoukkojen toimeksiantoa 
Kyproksessa, kyproksenturkkilaista 
osapuolta ja Turkin joukkoja palauttamaan 
Stroviliassa ennen 30. kesäkuuta 2000 
vallinneen sotilaallisen tilanteen, muistutti 
asiaa koskevissa päätöksissä määritellystä 
Varoshan asemasta ja totesi jälleen, että 
UNFICYP:n liikkumisvapautta on 
kunnioitettava;

Or. en

Tarkistus 8
Gianna Gancia

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan F kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

F. ottaa huomioon, että YK:n 
turvallisuusneuvosto kehotti 30. 
tammikuuta 2020 antamassaan 
päätöslauselmassa 2506 (2020) 
kyproksenturkkilaista osapuolta ja Turkin 
joukkoja palauttamaan Stroviliassa ennen 
30. kesäkuuta 2000 vallinneen sotilaallisen 
tilanteen, muistutti asiaa koskevissa 
päätöksissä määritellystä Varoshan 
asemasta ja totesi jälleen, että UNFICYP:n 
liikkumisvapautta on kunnioitettava;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 9
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Costas 
Mavrides

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan G kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

G. ottaa huomioon, että Turkin hallitus 
toimi edelleen täysin vastoin edellä 
mainittuja kansainvälisen yhteisön, myös 
YK:n turvallisuusneuvoston, kehotuksia, 
kun Turkin varapresidentti vieraili 
Varoshan suljetulla alueella 15. 
helmikuuta 2020 yhdessä 
kyproksenturkkilaisten johtohenkilöiden 
kanssa ja antoi lausuntoja Turkin 
aikomuksesta avata Varosha Kyproksen 
miehitetyn osan laittoman 
separatistihallinnon alaisuudessa;

G. ottaa huomioon, että Turkin hallitus 
toimi edelleen täysin vastoin edellä 
mainittuja kansainvälisen yhteisön, myös 
YK:n turvallisuusneuvoston, kehotuksia, 
kun miehitetyillä alueilla järjestettiin 15. 
helmikuuta 2020 konferenssi, jossa 
käsiteltiin oikeusperustan luomista 
Varoshan muuttamiselle itäisen Välimeren 
suureksi turkkilaiseksi kaupungiksi ja 
johon Turkin varapresidentti osallistui 
yhdessä kyproksenturkkilaisten 
johtohenkilöiden kanssa antaen lausuntoja 
Turkin aikomuksesta avata Varosha 
Kyproksen miehitetyn osan laittoman 
separatistihallinnon alaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 10
Emmanouil Fragkos

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että Eurooppa-
neuvosto vahvisti 12. joulukuuta 2019 
päätelmät, joissa todetaan, että 
merialueiden lainkäyttövallan määrittelyä 
Välimerellä koskeva Turkin ja Libyan 
yhteisymmärryspöytäkirja rikkoo 
kolmansien valtioiden suvereeneja 
oikeuksia, se ei ole merioikeuden 
mukainen eikä sillä ole mitään 
oikeusvaikutuksia kolmansiin valtioihin;
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Or. el

Tarkistus 11
Emmanouil Fragkos

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan G b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

G b. ottaa huomioon, että Eurooppa-
neuvosto on vahvistanut Euroopan 
unionin kannan Turkin laittomaan 
poraustoimintaan Kyproksen 
talousvyöhykkeellä; 

Or. el

Tarkistus 12
Emmanouil Fragkos

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan G c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

G c. katsoo, että Turkin on vältettävä 
esittämästä uhkauksia ja toteuttamasta 
toimia, jotka vahingoittavat hyviä 
naapuruussuhteita, ja sen on 
kunnioitettava suvereeniutta ja 
lainkäyttövaltaa, joka EU:n jäsenvaltioilla 
on aluevesillään ja ilmatilassaan, sekä 
kaikkia niiden suvereniteettioikeuksia, 
muun muassa oikeutta harjoittaa 
luonnonvarojen etsintää sekä hyödyntää, 
säilyttää ja hallita luonnonvaroja EU:n 
lainsäädännön ja kansainvälisen 
oikeuden, muun muassa YK:n 
merioikeusyleissopimuksen, mukaisesti;

Or. el

Tarkistus 13
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Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Costas 
Mavrides

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan I kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

I. katsoo, että Varoshan alueen 
palauttaminen sen laillisille asukkaille olisi 
tärkeä luottamusta lisäävä toimenpide ja 
että siitä voisi tulla kokonaisvaltaisen 
ratkaisun löytämisen käynnistävä tekijä, 
joka loisi edellytykset yhteistyölle, 
keskinäiselle kunnioitukselle ja 
luottamukselle Kyproksen kahden 
yhteisön välillä;

I katsoo, että Varoshan alueen 
palauttaminen sen laillisille asukkaille olisi 
tärkeä luottamusta lisäävä toimenpide ja 
luomalla edellytykset yhteistyölle, 
keskinäiselle kunnioitukselle ja 
luottamukselle Kyproksen kahden 
yhteisön välillä se voisi muodostua 
käynnistäväksi tekijäksi sellaisen 
ratkaisun löytämiselle, joka olisi 
oikeudenmukainen, kokonaisvaltaisen ja 
toteuttamiskelpoinen sekä YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 
mukainen ja sopusoinnussa EU:n 
perustana olevien arvojen ja periaatteiden 
ja EU:n säännöstön kanssa;

Or. en

Tarkistus 14
Ádám Kósa

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan I kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

I. katsoo, että Varoshan alueen 
palauttaminen sen laillisille asukkaille olisi 
tärkeä luottamusta lisäävä toimenpide ja 
että siitä voisi tulla kokonaisvaltaisen 
ratkaisun löytämisen käynnistävä tekijä, 
joka loisi edellytykset yhteistyölle, 
keskinäiselle kunnioitukselle ja 
luottamukselle Kyproksen kahden yhteisön 
välillä;

I katsoo, että Varoshan alueen 
palauttaminen sen laillisille asukkaille olisi 
luottamusta lisäävä toimenpide, joka 
luomalla edellytykset yhteistyölle, 
keskinäiselle kunnioitukselle ja 
luottamukselle Kyproksen kahden yhteisön 
välillä voisi edistää kokonaisvaltaisen 
ratkaisun löytämistä;

Or. en
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Tarkistus 15
Diana Riba i Giner, Margrete Auken

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

I a. toteaa, että vetoomusvaliokunta on 
vastaanottanut useita Turkkia koskevia 
vetoomuksia, muun muassa sellaisia, 
joissa suhtaudutaan kriittisesti vuonna 
2016 annettuun EU:n ja Turkin 
julkilausumaan muuttoliikekriisin 
käsittelemisestä ja joissa ilmaistaan 
huolestuneisuutta ihmisoikeuksien ja 
kansainvälisen oikeuden 
kunnioittamisesta, erityisesti kurdikansan 
ja Syyrian alueelle tehtävien hyökkäysten 
osalta;

Or. en

Tarkistus 16
Diana Riba i Giner, Margrete Auken

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa Euroopan komissiota, 
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, 
EU:n neuvostoa ja kaikkia EU:n 
jäsenvaltioita esittämään YK:n 
turvallisuusneuvostolle uuden 
päätöslauselman, jossa kehotetaan 
asettamaan Turkille poliittisia ja 
taloudellisia pakotteita, koska se on 
toteuttanut aggressiivisia toimia itäisellä 
Välimerellä ja koska se ei ole noudattanut 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmia 550/1984 ja 789/1992.

1. kehottaa Euroopan komissiota, 
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, 
EU:n neuvostoa ja kaikkia EU:n 
jäsenvaltioita esittämään YK:n 
turvallisuusneuvostolle uuden 
päätöslauselman, jossa kehotetaan 
käynnistämään Turkin ja Kyproksen 
väliset YK:n johdolla käytävät neuvottelut 
uudelleen; toistaa tukevansa 
oikeudenmukaista, kattavaa ja 
toteuttamiskelpoista ratkaisua, joka 
perustuu sellaiseen kahden yhteisön ja 
kahden alueen liittovaltioon, jolla on yksi 
kansainvälinen oikeushenkilöys, yksi 
itsemääräämisoikeus ja yksi kansalaisuus 
ja jonka kaksi yhteisöä ovat poliittisesti 
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yhdenvertaisia siten kuin on määritelty 
YK:n turvallisuusneuvoston 
asiaankuuluvissa päätöslauselmissa, 
kansainvälisen oikeuden ja EU:n 
säännöstön mukaisesti ja unionin 
perustana olevien periaatteiden 
kunnioittamisen pohjalta; kehottaa 
Turkkia aloittamaan joukkojensa 
vetämisen Kyproksesta, siirtämään 
Famagustan suljetun alueen YK:n 
alaisuuteen YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 mukaisesti ja 
pidättymään toimista, joilla muutetaan 
saaren väestötasapainoa laittomien 
siirtokuntien politiikalla; painottaa 
tarvetta panna EU:n säännöstö 
täytäntöön koko saaren alueella;

Or. en

Tarkistus 17
Ádám Kósa

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa Euroopan komissiota, 
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, 
EU:n neuvostoa ja kaikkia EU:n 
jäsenvaltioita esittämään YK:n 
turvallisuusneuvostolle uuden 
päätöslauselman, jossa kehotetaan 
asettamaan Turkille poliittisia ja 
taloudellisia pakotteita, koska se on 
toteuttanut aggressiivisia toimia itäisellä 
Välimerellä ja koska se ei ole noudattanut 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmia 550/1984 ja 789/1992.

1. kehottaa EU:ta esittämään YK:n 
turvallisuusneuvostolle uutta 
päätöslauselmaa Turkista, sen 
aggressiivisista toimista itäisellä 
Välimerellä ja siitä, ettei se ole noudattanut 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmia 550/1984 ja 789/1992.

Or. en

Tarkistus 18
Markus Buchheit, Gianna Gancia
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa Euroopan komissiota, 
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, 
EU:n neuvostoa ja kaikkia EU:n 
jäsenvaltioita esittämään YK:n 
turvallisuusneuvostolle uuden 
päätöslauselman, jossa kehotetaan 
asettamaan Turkille poliittisia ja 
taloudellisia pakotteita, koska se on 
toteuttanut aggressiivisia toimia itäisellä 
Välimerellä ja koska se ei ole noudattanut 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmia 550/1984 ja 789/1992.

1. kehottaa Euroopan komissiota, 
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, 
EU:n neuvostoa ja kaikkia EU:n 
jäsenvaltioita esittämään YK:n 
turvallisuusneuvostolle uuden 
päätöslauselman, jossa kehotetaan 
asettamaan Turkille poliittisia ja 
taloudellisia pakotteita, lopettamaan 
liittymistä valmisteleva tuki ja 
keskeyttämään kaikki liittymisneuvottelut, 
koska Turkki on toteuttanut aggressiivisia 
toimia itäisellä Välimerellä ja koska se ei 
ole noudattanut YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmia 
550/1984 ja 789/1992.

Or. en

Tarkistus 19
Emmanouil Fragkos

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota, unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa, Euroopan unionin 
neuvostoa ja kaikkia EU:n jäsenvaltioita 
harkitsemaan kaikkien EU:n ja Turkin 
välisten rahoitussopimusten 
keskeyttämistä, erityisesti Turkin 
liittymistä valmistelevan tuen 
jäädyttämistä, kunnes EU on vakuuttunut 
siitä, että Turkki täyttää varojen 
asianmukaista hallinnointia koskevat 
sopimusvelvoitteensa ja noudattaa 
täysimääräisesti EU:n lainsäädäntöä ja 
kansainvälistä oikeutta;
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Or. el

Tarkistus 20
Diana Riba i Giner, Margrete Auken

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa EU:n Turkin-edustustoa 
seuraamaan tiiviisti EU:n ja Turkin 
julkilausuman seurauksena maksettujen 
EU:n varojen käyttöä; korostaa, ettei 
EU:n varoja eikä mitään EU:n 
rahoittamia välineitä voida käyttää 
pakolaisten pakkopalauttamiseen 
Syyriaan; toistaa, että kaikkien 
palautusten Syyriaan on tapahduttava 
vapaaehtoisuuden pohjalta, turvallisesti ja 
ihmisarvoisesti ja että ne on toteutettava 
YK:n pakolaisjärjestön valvonnassa;

Or. en

Tarkistus 21
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Emmanouil Fragkos

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. on syvästi huolestunut 
uskonnonvapauden kunnioittamisen 
puutteesta ja uskonnollisiin 
vähemmistöihin, muun muassa 
kristittyihin ja aleviitteihin, kohdistuvasta 
syrjinnästä; kehottaa Turkin viranomaisia 
toteuttamaan tehokkaita uudistuksia 
ajatuksen-, omantunnon- ja 
uskonnonvapauden alalla.

Or. en
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Tarkistus 22
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Emmanouil Fragkos

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. tuomitsee jyrkästi kaikki toimet 
sen äärinäkemyksen tukemiseksi, että 
historiallis-uskonnollinen monumentti 
Hagia Sofia olisi muutettava moskeijaksi;

Or. en

Tarkistus 23
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Emmanouil Fragkos

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. suosittaa, että komissio ja neuvosto 
neuvottelukehyksen mukaisesti virallisesti 
keskeyttävät liittymisneuvottelut Turkin 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 24
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Emmanouil Fragkos

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. kehottaa Turkkia vetämään 
joukkonsa pois Kyproksen saarelta ja 
pidättymään toimista, jotka muuttavat 
saaren väestötasapainoa laittomien 
siirtokuntien avulla;

Or. en
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