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Pozměňovací návrh  37 

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis 

za skupinu S&D 

Takis Hadjigeorgiou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0442/2016 

Kati Piri 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o Turecku za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. opakuje, že je třeba posilovat dobré 

sousedské vztahy, které tvoří základní 

součást rámce pro jednání a jsou jedním za 

základních prvků procesu rozšíření; vyzývá 

v této souvislosti Turecko, aby zvýšilo své 

úsilí o vyřešení dosud otevřených 

bilaterálních otázek, včetně 

nevypořádaných právních závazků a 

neurovnaných sporů ohledně pozemních 

a mořských hranic a ohledně vzdušného 

prostoru se svými nejbližšími sousedy, 

v souladu s ustanoveními Charty OSN 

a mezinárodním právem; vyzývá tureckou 

vládu k podpisu a ratifikaci Úmluvy 

Organizace spojených národů o mořském 

právu (UNCLOS); důrazně žádá tureckou 

vládu, aby přestala narušovat řecký 

vzdušný prostor a teritoriální vody 

a zastavila přelety tureckého vojenského 

letectva nad řeckými ostrovy; naléhavě 

vyzývá Turecko a Arménii, aby 

normalizovaly své vztahy a navázaly 

diplomatické vztahy bez jakýchkoli 

podmínek, a požaduje, aby byly otevřeny 

turecko-arménské hranice, což může vést 

ke zlepšení vzájemných vztahů, s důrazem 

na přeshraniční spolupráci a hospodářskou 

integraci; 

8. opakuje, že je třeba posilovat dobré 

sousedské vztahy, které tvoří základní 

součást rámce pro jednání a jsou jedním za 

základních prvků procesu rozšíření; vyzývá 

v této souvislosti Turecko, aby zvýšilo své 

úsilí o vyřešení dosud otevřených 

bilaterálních otázek, včetně 

nevypořádaných právních závazků a 

neurovnaných sporů ohledně pozemních 

a mořských hranic a ohledně vzdušného 

prostoru se svými nejbližšími sousedy, 

v souladu s ustanoveními Charty OSN 

a mezinárodním právem; vyzývá tureckou 

vládu k podpisu a ratifikaci Úmluvy 

Organizace spojených národů o mořském 

právu (UNCLOS); důrazně žádá tureckou 

vládu, aby přestala narušovat řecký 

vzdušný prostor a teritoriální vody 

a zastavila přelety tureckého vojenského 

letectva nad řeckými ostrovy; vyjadřuje 

politování nad tím, že dosud nebyla 

odvolána hrozba casus belli, kterou 

vyhlásilo Velké národní shromáždění 

Turecka vůči Řecku; naléhavě vyzývá 

Turecko a Arménii, aby normalizovaly své 

vztahy a navázaly diplomatické vztahy bez 

jakýchkoli podmínek, a požaduje, aby byly 

otevřeny turecko-arménské hranice, což 

může vést ke zlepšení vzájemných vztahů, 

s důrazem na přeshraniční spolupráci 
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a hospodářskou integraci; 

Or. en 

 

 


