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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. gentager behovet for at styrke de gode 

forbindelser med nabolandene, hvad der 

udgør en grundlæggende del af 

forhandlingsrammerne og er et afgørende 

element i udvidelsesprocessen; opfordrer i 

denne forbindelse Tyrkiet til at intensivere 

indsatsen for at løse de udestående 

bilaterale spørgsmål, herunder uafklarede 

retlige forpligtelser og tvister, med landets 

nærmeste naboer om landegrænser, 

søgrænser og luftrum, i overensstemmelse 

med bestemmelserne i FN-pagten og 

folkeretten; opfordrer den tyrkiske regering 

til at undertegne og ratificere FN's 

havretskonvention (UNCLOS); opfordrer 

indtrængende den tyrkiske regering til at 

indstille de gentagne krænkelser af det 

græske luftrum og territorialfarvand og 

tyrkiske militærflys overflyvninger af 

græske øer; opfordrer indtrængende 

Tyrkiet og Armenien til at normalisere 

deres indbyrdes forbindelser ved at etablere 

betingelsesløse diplomatiske forbindelser 

og opfordrer til en åbning af den tyrkisk-

armenske grænse, hvilket kan føre til en 

forbedring af forbindelserne mellem de to 

lande, særligt med hensyn til samarbejde 

på tværs af grænsen og økonomisk 

integration; 

8. gentager behovet for at styrke de gode 

forbindelser med nabolandene, hvad der 

udgør en grundlæggende del af 

forhandlingsrammerne og er et afgørende 

element i udvidelsesprocessen; opfordrer i 

denne forbindelse Tyrkiet til at intensivere 

indsatsen for at løse de udestående 

bilaterale spørgsmål, herunder uafklarede 

retlige forpligtelser og tvister, med landets 

nærmeste naboer om landegrænser, 

søgrænser og luftrum, i overensstemmelse 

med bestemmelserne i FN-pagten og 

folkeretten; opfordrer den tyrkiske regering 

til at undertegne og ratificere FN's 

havretskonvention (UNCLOS); opfordrer 

indtrængende den tyrkiske regering til at 

indstille de gentagne krænkelser af det 

græske luftrum og territorialfarvand og 

tyrkiske militærflys overflyvninger af 

græske øer; udtrykker beklagelse over, at 

casus belli-truslen, som Tyrkiets Store 

Nationalforsamling har fremsat mod 

Grækenland, endnu ikke er trukket 

tilbage; opfordrer indtrængende Tyrkiet og 

Armenien til at normalisere deres 

indbyrdes forbindelser ved at etablere 

betingelsesløse diplomatiske forbindelser 

og opfordrer til en åbning af den tyrkisk-

armenske grænse, hvilket kan føre til en 

forbedring af forbindelserne mellem de to 
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lande, særligt med hensyn til samarbejde 

på tværs af grænsen og økonomisk 

integration; 

Or. en 

 

 


