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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. pakartoja, jog reikia stiprinti gerus 

santykius su kaimyninėmis šalimis, nes jie 

sudaro pagrindinę derybų programos dalį ir 

yra esminis plėtros proceso elementas; 

atsižvelgdamas į tai, ragina Turkiją 

laikantis JT Chartijos nuostatų ir 

tarptautinės teisės labiau stengtis išspręsti 

esamas dvišales problemas, įskaitant 

neišspręstus teisinius įsipareigojimus ir 

ginčus su artimiausiomis kaimyninėmis 

šalimis dėl sausumos ir jūrų sienų bei oro 

erdvės; ragina Turkijos vyriausybę 

pasirašyti ir ratifikuoti Jungtinių Tautų jūrų 

teisės konvenciją (angl. UNCLOS); 

primygtinai ragina Turkijos vyriausybę 

nutraukti nuolatinius Graikijos oro erdvės 

ir teritorinių vandenų pažeidimus, taip pat 

Turkijos karinių lėktuvų skraidymo virš 

Graikijos salų praktiką; primygtinai ragina 

Turkiją ir Armėniją toliau normalizuoti 

savo santykius ir užmegzti diplomatinius 

santykius be išankstinių sąlygų, taip pat 

ragina atidaryti Turkijos ir Armėnijos 

sieną, nes tai galėtų pagerinti santykius, 

ypač kalbant apie tarpvalstybinį 

bendradarbiavimą ir ekonominę 

integraciją; 

8. pakartoja, jog reikia stiprinti gerus 

santykius su kaimyninėmis šalimis, nes jie 
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yra esminis plėtros proceso elementas; 

atsižvelgdamas į tai, ragina Turkiją 

laikantis JT Chartijos nuostatų ir 

tarptautinės teisės labiau stengtis išspręsti 

esamas dvišales problemas, įskaitant 

neišspręstus teisinius įsipareigojimus ir 

ginčus su artimiausiomis kaimyninėmis 

šalimis dėl sausumos ir jūrų sienų bei oro 

erdvės; ragina Turkijos vyriausybę 

pasirašyti ir ratifikuoti Jungtinių Tautų jūrų 

teisės konvenciją (angl. UNCLOS); 

primygtinai ragina Turkijos vyriausybę 

nutraukti nuolatinius Graikijos oro erdvės 

ir teritorinių vandenų pažeidimus, taip pat 

Turkijos karinių lėktuvų skraidymo virš 

Graikijos salų praktiką; apgailestauja dėl 

to, kad Turkijos Didžiojo Nacionalinio 

Medžliso paskelbta karo su Graikija 

grėsmė vis dar neatšaukta; primygtinai 

ragina Turkiją ir Armėniją toliau 

normalizuoti savo santykius ir užmegzti 

diplomatinius santykius be išankstinių 

sąlygų, taip pat ragina atidaryti Turkijos ir 

Armėnijos sieną, nes tai galėtų pagerinti 

santykius, ypač kalbant apie tarpvalstybinį 

bendradarbiavimą ir ekonominę 

integraciją; 
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