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Amendamentul 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
în numele Grupului PPE

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
referitoare la escaladarea tensiunilor în Varosha în urma acțiunilor ilegale ale Turciei și la 
necesitatea urgentă de a relua discuțiile

Propunere comună de rezoluție
Punctul 3

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

3. este ferm convins că la o 
soluționare durabilă a conflictului se poate 
ajunge doar prin dialog, diplomație și 
negocieri într-un spirit de bună credință și 
în conformitate cu dreptul internațional și 
își reafirmă convingerea că o soluție 
durabilă a problemei cipriote ar aduce 
beneficii tuturor țărilor din regiune, în 
primul rând Ciprului, Greciei și Turciei; 
invită Consiliul European să își păstreze 
poziția unitară față de acțiunile unilaterale 
și ilegale ale Turciei, luând în calcul 
totodată posibilitatea impunerii de 
sancțiuni cu țintă precisă; reamintește că 
sancțiunile suplimentare pot fi evitate doar 
prin dialog, cooperare sinceră și progrese 
concrete pe teren;

3. este ferm convins că la o 
soluționare durabilă a conflictului se poate 
ajunge doar prin dialog, diplomație și 
negocieri într-un spirit de bună credință și 
în conformitate cu dreptul internațional și 
își reafirmă convingerea că o soluție 
durabilă a problemei cipriote ar aduce 
beneficii tuturor țărilor din regiune, în 
primul rând Ciprului, Greciei și Turciei; 
invită Consiliul European să își păstreze 
poziția unitară față de acțiunile unilaterale 
și ilegale ale Turciei, să acționeze și să 
impună sancțiuni dure ca răspuns la 
acțiunile ilegale ale Turciei; reamintește 
că sancțiunile suplimentare pot fi evitate 
doar prin dialog, cooperare sinceră și 
progrese concrete pe teren;
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