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Изменение 6
Сандра Калниете, Вангелис Меймаракис, Ана Мишел Асимакопулу, Лефтерис 
Христофору, Теодорос Загоракис, Георгиос Кирцос, Манолис Кефалоянис, 
Стелиос Кимбуропулос, Елисавет Воземберг Вриониди, Мария Спираки, Лукас 
Фурлас
от името на групата PPE

Общо предложение за резолюция
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Ескалация на напрежението във „Вароша“ след незаконните действия на Турция и 
спешната необходимост от възобновяване на преговорите

Общо предложение за резолюция
Параграф 3

Общо предложение за резолюция Изменение

3. изразява твърдото убеждение, че 
до устойчивото разрешаване на 
конфликти може да бъде достигнато 
единствено чрез диалог, дипломация и 
преговори в дух на добра воля и в 
съответствие с международното право, 
и отново потвърждава убеждението, че 
устойчиво решение на кипърския 
въпрос би било от полза за всяка 
държава в региона, най-вече Кипър, 
Гърция и Турция; призовава 
Европейския съвет да запази единната 
си позиция по отношение на 
едностранните и незаконни действия от 
страна на Турция, като същевременно 
разгледа възможността за налагане 
на целенасочени санкции; припомня, че 
допълнителни санкции могат да бъдат 
избегнати единствено чрез диалог, 
лоялно сътрудничество и конкретен 
напредък на място;

3. изразява твърдото убеждение, че 
до устойчивото разрешаване на 
конфликти може да бъде достигнато 
единствено чрез диалог, дипломация и 
преговори в дух на добра воля и в 
съответствие с международното право, 
и отново потвърждава убеждението, че 
устойчиво решение на кипърския 
въпрос би било от полза за всяка 
държава в региона, най-вече Кипър, 
Гърция и Турция; призовава 
Европейския съвет да запази единната 
си позиция по отношение на 
едностранните и незаконни действия от 
страна на Турция, да предприеме 
действия и да наложи строги санкции 
в отговор на незаконните действия на 
Турция; припомня, че допълнителни 
санкции могат да бъдат избегнати 
единствено чрез диалог, лоялно 
сътрудничество и конкретен напредък 
на място;
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