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Amendement  37 

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis 

namens de S&D-Fractie 

Takis Hadjigeorgiou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0442/2016 

Kati Piri 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Het verslag 2015 over Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. herhaalt dat de betrekkingen van goed 

nabuurschap moeten worden aangehaald, 

die een fundamenteel onderdeel van het 

onderhandelingskader en een essentieel 

element van het uitbreidingsproces 

vormen; roept Turkije in dit verband op 

zich meer in te spannen om een oplossing 

te vinden voor openstaande bilaterale 

vraagstukken, met inbegrip van niet 

nagekomen wettelijke verplichtingen en 

conflicten over land- en zeegrenzen en 

geschillen over het luchtruim met zijn 

naaste buren, overeenkomstig de 

bepalingen van het VN-handvest en het 

internationale recht; vraagt de Turkse 

regering het Verdrag van de Verenigde 

Naties inzake het recht van de zee (Unclos) 

te ondertekenen en te ratificeren; dringt er 

bij de Turkse regering op aan om een einde 

te maken aan de herhaaldelijke 

schendingen van het Griekse luchtruim en 

de Griekse territoriale wateren en aan de 

Turkse militaire vluchten over Griekse 

eilanden; dringt er bij Turkije en Armenië 

op aan over te gaan tot een normalisering 

van hun betrekkingen door diplomatieke 

betrekkingen onvoorwaardelijk vast te 

stellen, en vraagt de grens open te stellen, 

wat kan leiden tot de verbetering van hun 

betrekkingen, in het bijzonder wat 

8. herhaalt dat de betrekkingen van goed 

nabuurschap moeten worden aangehaald, 

die een fundamenteel onderdeel van het 

onderhandelingskader en een essentieel 

element van het uitbreidingsproces 

vormen; roept Turkije in dit verband op 

zich meer in te spannen om een oplossing 

te vinden voor openstaande bilaterale 

vraagstukken, met inbegrip van niet 

nagekomen wettelijke verplichtingen en 

conflicten over land- en zeegrenzen en 

geschillen over het luchtruim met zijn 

naaste buren, overeenkomstig de 

bepalingen van het VN-handvest en het 

internationale recht; vraagt de Turkse 

regering het Verdrag van de Verenigde 

Naties inzake het recht van de zee (Unclos) 

te ondertekenen en te ratificeren; dringt er 

bij de Turkse regering op aan om een einde 

te maken aan de herhaaldelijke 

schendingen van het Griekse luchtruim en 

de Griekse territoriale wateren en aan de 

Turkse militaire vluchten over Griekse 

eilanden; betreurt het feit dat het door de 

Turkse Grote Nationale Vergadering 

afgekondigde casus belli-dreigement 

tegen Griekenland nog altijd niet is 

ingetrokken; dringt er bij Turkije en 

Armenië op aan over te gaan tot een 

normalisering van hun betrekkingen door 
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grensoverschrijdende samenwerking en 

economische integratie betreft; 

diplomatieke betrekkingen 

onvoorwaardelijk vast te stellen, en vraagt 

de grens open te stellen, wat kan leiden tot 

de verbetering van hun betrekkingen, in het 

bijzonder wat grensoverschrijdende 

samenwerking en economische integratie 

betreft; 

Or. en 

 

 


