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Amendement 6
Sandra Kalniete, Vangelis Meimarakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Lefteris 
Christoforou, Theodoros Zagorakis, Georgios Kyrtsos, Manolis Kefalogiannis, Stelios 
Kympouropoulos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Spyraki, Loucas Fourlas
namens de PPE-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Escalerende spanningen in Varosha na de illegale acties van Turkije en de dringende 
noodzaak om de gesprekken te hervatten

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

3. is er stellig van overtuigd dat er 
alleen een duurzame oplossing voor het 
conflict kan worden gevonden via dialoog, 
diplomatie en onderhandelingen in een 
geest van goede wil en in 
overeenstemming met het internationaal 
recht; bevestigt opnieuw zijn overtuiging 
dat een duurzame oplossing van de 
kwestie-Cyprus alle landen in de regio, en 
in de eerste plaats Cyprus, Griekenland en 
Turkije, ten goede zou komen; verzoekt de 
Europese Raad zijn eensgezinde standpunt 
ten aanzien van de unilaterale en illegale 
acties van Turkije te handhaven en 
tegelijkertijd de mogelijkheid te 
overwegen om gerichte sancties op te 
leggen; wijst erop dat aanvullende sancties 
alleen aan de hand van dialoog, loyale 
samenwerking en concrete vooruitgang ter 
plaatse kunnen worden voorkomen;

3. is er stellig van overtuigd dat er 
alleen een duurzame oplossing voor het 
conflict kan worden gevonden via dialoog, 
diplomatie en onderhandelingen in een 
geest van goede wil en in 
overeenstemming met het internationaal 
recht; bevestigt opnieuw zijn overtuiging 
dat een duurzame oplossing van de 
kwestie-Cyprus alle landen in de regio, en 
in de eerste plaats Cyprus, Griekenland en 
Turkije, ten goede zou komen; verzoekt de 
Europese Raad zijn eensgezinde standpunt 
ten aanzien van de unilaterale en illegale 
acties van Turkije te handhaven, actie te 
ondernemen en als antwoord op de 
illegale acties van Turkije zware sancties 
op te leggen; wijst erop dat aanvullende 
sancties alleen aan de hand van dialoog, 
loyale samenwerking en concrete 
vooruitgang ter plaatse kunnen worden 
voorkomen;

Or. en


