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Amendement 4
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
namens de EFDD-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD
Het Turkse optreden dat tot spanningen leidt in de exclusieve economische zone van de 
Republiek Cyprus
Gezamenlijke ontwerpresolutie
Overweging A

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat Turkije op 3 oktober 
2014 een navigatietelexbericht (NAVTEX) 
heeft verzonden waarin een groot gebied in 
het zuidelijke deel van de exclusieve 
economische zone (EEZ) van de Republiek 
Cyprus werd 'aangewezen' voor 
seismologisch onderzoek dat van 
20 oktober t/m 30 december 2014 moet 
worden verricht door het Turkse schip 
Barbaros; overwegende dat dit 
seismologisch onderzoek zou plaatsvinden 
in gebieden die door de regering van de 
Republiek Cyprus zijn toegewezen aan het 
Italiaanse bedrijf Eni en aan de Korea 
Gas Corporation met het oog op de 
exploratie van mogelijke 
koolwaterstofreserves in de zeebodem;

A. overwegende dat Turkije op 3 oktober 
2014 een navigatietelexbericht (NAVTEX) 
heeft verzonden waarin een groot gebied in 
het zuidelijke deel van de exclusieve 
economische zone (EEZ) van de Republiek 
Cyprus werd 'aangewezen' voor 
seismologisch onderzoek dat van 
20 oktober t/m 30 december 2014 moet 
worden verricht door het Turkse schip 
Barbaros; 

Or. en
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Amendement 5
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao
namens de EFDD-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD
Het Turkse optreden dat tot spanningen leidt in de exclusieve economische zone van de 
Republiek Cyprus

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

6. is het met de VN eens dat eventuele 
gasvondsten, als een duurzame, politieke 
oplossing kan worden gevonden voor het 
conflict, beide gemeenschappen in Cyprus 
ten goede zouden komen; is van oordeel 
dat de vondst van aanzienlijke 
koolwaterstofvoorraden in de regio, als 
het beheer daarvan naar behoren wordt 
geregeld, de economische en politieke 
betrekkingen en de verstandhouding 
tussen de twee gemeenschappen in Cyprus 
kan verbeteren;

Schrappen

Or. en


