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Ändringsförslag 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
för PPE-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Ökande spänningar i Varosha efter Turkiets olagliga agerande och det brådskande behovet av 
återupptagna samtal

Gemensamt förslag till resolution
Punkt 3

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet är fast övertygat 
om att en hållbar lösning på konflikten 
endast kan nås genom dialog, diplomati 
och förhandlingar i en anda av god vilja 
och i enlighet med folkrätten. Parlamentet 
upprepar sin åsikt att en hållbar lösning på 
Cypernproblemet skulle vara till gagn för 
alla länder i regionen, i första hand Cypern, 
Grekland och Turkiet. Parlamentet 
uppmanar rådet att hålla fast vid sin 
enhetliga ståndpunkt gentemot unilaterala 
och olagliga åtgärder av Turkiet och att 
samtidigt överväga möjligheten att införa 
riktade sanktioner. Parlamentet erinrar om 
att ytterligare sanktioner endast kan 
undvikas genom dialog, uppriktigt 
samarbete och konkreta framsteg på fältet.

3. Europaparlamentet är fast övertygat 
om att en hållbar lösning på konflikten 
endast kan nås genom dialog, diplomati 
och förhandlingar i en anda av god vilja 
och i enlighet med folkrätten. Parlamentet 
upprepar sin åsikt att en hållbar lösning på 
Cypernproblemet skulle vara till gagn för 
alla länder i regionen, i första hand Cypern, 
Grekland och Turkiet. Parlamentet 
uppmanar rådet att hålla fast vid sin 
enhetliga ståndpunkt gentemot unilaterala 
och olagliga åtgärder av Turkiet samt att 
vidta åtgärder och införa kännbara 
sanktioner som svar på Turkiets olagliga 
åtgärder. Parlamentet erinrar om att 
ytterligare sanktioner endast kan undvikas 
genom dialog, uppriktigt samarbete och 
konkreta framsteg på fältet.
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