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Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi bizottsági eredményjelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. megismétli, hogy meg kell erősíteni a 

jószomszédi kapcsolatokat, amelyek a 

tárgyalási keret alapvető részét és a 

bővítési folyamat lényeges elemét képezik; 

e tekintetben felhívja Törökországot, hogy 

– az ENSZ Chartájának rendelkezéseivel és 

a nemzetközi joggal összhangban – 

fokozza a nyitott bilaterális kérdések 

megoldására irányuló erőfeszítéseit, 

ideértve a rendezetlen jogi 

kötelezettségeket, valamint a szomszédos 

országokkal meglévő szárazföldi és tengeri 

határokkal, valamint légtérrel kapcsolatos 

vitákat is; felszólítja a török kormányt, 

hogy írja alá és ratifikálja az Egyesült 

Nemzetek Tengerjogi Egyezményét 

(UNCLOS); sürgeti a török kormányt, 

hogy vessen véget a görög légtér és 

felségvizek sorozatos megsértésének, 

valamint vonja ki a török katonai 

repülőgépeket a görög szigetek feletti 

légtérből; sürgeti Törökországot és 

Örményországot, hogy tegyenek meg 

mindent kapcsolataik normalizálására oly 

módon, hogy előfeltételek nélkül 

diplomáciai kapcsolatokat létesítenek 

egymással, és felszólítja őket, hogy nyissák 

meg a török-örmény határt, amely a 

kapcsolatok javulását eredményezheti, 

különös tekintettel a határokon átnyúló 

8. megismétli, hogy meg kell erősíteni a 

jószomszédi kapcsolatokat, amelyek a 

tárgyalási keret alapvető részét és a 

bővítési folyamat lényeges elemét képezik; 

e tekintetben felhívja Törökországot, hogy 

– az ENSZ Chartájának rendelkezéseivel és 

a nemzetközi joggal összhangban – 

fokozza a nyitott bilaterális kérdések 

megoldására irányuló erőfeszítéseit, 

ideértve a rendezetlen jogi 

kötelezettségeket, valamint a szomszédos 

országokkal meglévő szárazföldi és tengeri 

határokkal, valamint légtérrel kapcsolatos 

vitákat is; felszólítja a török kormányt, 

hogy írja alá és ratifikálja az Egyesült 

Nemzetek Tengerjogi Egyezményét 

(UNCLOS); sürgeti a török kormányt, 

hogy vessen véget a görög légtér és 

felségvizek sorozatos megsértésének, 

valamint vonja ki a török katonai 

repülőgépeket a görög szigetek feletti 

légtérből; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 

a török nagy nemzetgyűlés továbbra sem 

vonta vissza a Görögország felé tett casus 

belli fenyegetést; sürgeti Törökországot és 

Örményországot, hogy tegyenek meg 

mindent kapcsolataik normalizálására oly 

módon, hogy előfeltételek nélkül 

diplomáciai kapcsolatokat létesítenek 

egymással, és felszólítja őket, hogy nyissák 
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együttműködésre és a gazdasági 

integrációra; 

meg a török-örmény határt, amely a 

kapcsolatok javulását eredményezheti, 

különös tekintettel a határokon átnyúló 

együttműködésre és a gazdasági 

integrációra; 

Or. en 

 

 


