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Изменение  37 

Кати Пири, Кнут Флекенщайн, Виктор Боштинару, Никос Андрулакис 

от името на групата S&D 

Такис Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0442/2016 

Кати Пири 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за Турция за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. отново заявява необходимостта от 

засилване на добросъседските 

отношения, които представляват 

основна част от рамката за преговори и 

съществен елемент от процеса на 

разширяване; в този контекст призовава 

Турция да увеличи усилията си за 

разрешаване на неуредените двустранни 

въпроси, включително неуредените 

правни задължения и споровете със 

своите непосредствени съседи относно 

сухоземните и морските граници и 

въздушното пространство съгласно 

разпоредбите на Устава на ООН и 

международното право; призовава 

турското правителство да подпише и 

ратифицира Конвенцията на 

Организацията на обединените нации по 

морско право (UNCLOS); настоятелно 

призовава турското правителство да 

сложи край на многократните 

нарушения на гръцкото въздушно 

пространство и гръцките териториални 

води, както и на полетите на турски 

военни самолети над гръцки острови; 

настоятелно призовава Турция и 

Армения да пристъпят към 

нормализиране на отношенията си, като 

установят дипломатически отношения 

без предварителни условия, и призовава 

8. отново заявява необходимостта от 

засилване на добросъседските 

отношения, които представляват 

основна част от рамката за преговори и 

съществен елемент от процеса на 

разширяване; в този контекст призовава 

Турция да увеличи усилията си за 

разрешаване на неуредените двустранни 

въпроси, включително неуредените 

правни задължения и споровете със 

своите непосредствени съседи относно 

сухоземните и морските граници и 

въздушното пространство съгласно 

разпоредбите на Устава на ООН и 

международното право; призовава 

турското правителство да подпише и 

ратифицира Конвенцията на 

Организацията на обединените нации по 

морско право (UNCLOS); настоятелно 

призовава турското правителство да 

сложи край на многократните 

нарушения на гръцкото въздушно 

пространство и гръцките териториални 

води, както и на полетите на турски 

военни самолети над гръцки острови; 

изразява съжалението си във връзка с 

това, че обявената от Турското 

велико народно събрание заплаха, че е 

налице повод за обявяване на война 

срещу Гърция, все още не е оттеглена; 
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за отваряне на турско-арменската 

граница, което би могло да доведе до 

подобряване на техните връзки, особено 

по отношение на трансграничното 

сътрудничество и икономическата 

интеграция; 

настоятелно призовава Турция и 

Армения да пристъпят към 

нормализиране на отношенията си, като 

установят дипломатически отношения 

без предварителни условия, и призовава 

за отваряне на турско-арменската 

граница, което би могло да доведе до 

подобряване на техните връзки, особено 

по отношение на трансграничното 

сътрудничество и икономическата 

интеграция; 

Or. en 

 

 


