
 

AM\1091925EL.doc  PE579.859v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

11.4.2016 B8-0442/37 

Τροπολογία  37 

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Νίκος Ανδροσλάκης 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο S&D 

Τάκης Χαηζηγεωργίοσ 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος B8-0442/2016 

Kati Piri 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ 

Έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Τνπξθία 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 8 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

8. ππελζπκίδεη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ησλ 

ζρέζεσλ θαιήο γεηηνλίαο, νη νπνίεο 

απνηεινύλ ζεκειηώδεο ζηνηρείν ηνπ 

δηαπξαγκαηεπηηθνύ πιαηζίνπ θαη βαζηθή 

ζπληζηώζα ηεο δηαδηθαζίαο δηεύξπλζεο· 

θαιεί, ελ πξνθεηκέλσ, ηελ Τνπξθία λα 

εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίιπζε 

δηκεξώλ δηαθνξώλ πνπ εθθξεκνύλ, ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη αδηεπζέηεηεο 

λνκηθέο ππνρξεώζεηο θαη δηακάρεο κε ηηο 

άκεζα γεηηνληθέο ηεο ρώξεο όζνλ αθνξά ηα 

ρεξζαία θαη ζαιάζζηα ζύλνξα θαη ηνλ 

ελαέξην ρώξν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Φάξηε ηνπ ΟΗΕ θαη κε ην δηεζλέο 

δίθαην· θαιεί ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε λα 

ππνγξάςεη θαη λα θπξώζεη ηε Σύκβαζε 

ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ γηα ην Δίθαην ηεο 

Θάιαζζαο (UNCLOS)· πξνηξέπεη ηελ 

θπβέξλεζε ηεο Τνπξθίαο λα ζέζεη ηέινο 

ζηηο επαλαιακβαλόκελεο παξαβηάζεηο ηνπ 

ελαέξηνπ ρώξνπ θαη ησλ ρσξηθώλ πδάησλ 

ηεο Ειιάδαο, θαζώο θαη ζηελ πξαθηηθή 

ησλ πηήζεσλ ηνπξθηθώλ ζηξαηησηηθώλ 

αεξνζθαθώλ πάλσ από ηα ειιεληθά λεζηά· 

παξνηξύλεη ηελ Τνπξθία θαη ηελ Αξκελία 

λα πξνρσξήζνπλ ζε εμνκάιπλζε ησλ 

ζρέζεώλ ηνπο κε ηε ζύλαςε δηπισκαηηθώλ 

ζρέζεσλ ρσξίο πξναπαηηνύκελα, θαη δεηεί 

ην άλνηγκα ησλ ζπλόξσλ Τνπξθίαο-

Αξκελίαο, ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

8. ππελζπκίδεη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ησλ 

ζρέζεσλ θαιήο γεηηνλίαο, νη νπνίεο 

απνηεινύλ ζεκειηώδεο ζηνηρείν ηνπ 

δηαπξαγκαηεπηηθνύ πιαηζίνπ θαη βαζηθή 

ζπληζηώζα ηεο δηαδηθαζίαο δηεύξπλζεο· 

θαιεί, ελ πξνθεηκέλσ, ηελ Τνπξθία λα 

εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίιπζε 

δηκεξώλ δηαθνξώλ πνπ εθθξεκνύλ, ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη αδηεπζέηεηεο 

λνκηθέο ππνρξεώζεηο θαη δηακάρεο κε ηηο 

άκεζα γεηηνληθέο ηεο ρώξεο όζνλ αθνξά ηα 

ρεξζαία θαη ζαιάζζηα ζύλνξα θαη ηνλ 

ελαέξην ρώξν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Φάξηε ηνπ ΟΗΕ θαη κε ην δηεζλέο 

δίθαην· θαιεί ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε λα 

ππνγξάςεη θαη λα θπξώζεη ηε Σύκβαζε 

ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ γηα ην Δίθαην ηεο 

Θάιαζζαο (UNCLOS)· πξνηξέπεη ηελ 

θπβέξλεζε ηεο Τνπξθίαο λα ζέζεη ηέινο 

ζηηο επαλαιακβαλόκελεο παξαβηάζεηο ηνπ 

ελαέξηνπ ρώξνπ θαη ησλ ρσξηθώλ πδάησλ 

ηεο Ειιάδαο, θαζώο θαη ζηελ πξαθηηθή 

ησλ πηήζεσλ ηνπξθηθώλ ζηξαηησηηθώλ 

αεξνζθαθώλ πάλσ από ηα ειιεληθά λεζηά· 

θεωπεί λςπηπό ηο γεγονόρ όηι δεν έσει 

ανακληθεί ακόμη η απειλή ηος casus belli 

πος έσει κηπύξει η Μεγάλη Τοςπκική 

Εθνοζςνέλεςζη καηά ηηρ Ελλάδαρ· 
παξνηξύλεη ηελ Τνπξθία θαη ηελ Αξκελία 

λα πξνρσξήζνπλ ζε εμνκάιπλζε ησλ 
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βειηίσζε ησλ ζρέζεώλ ηνπο, κε ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία 

θαη ηελ νηθνλνκηθή νινθιήξσζε· 

ζρέζεώλ ηνπο κε ηε ζύλαςε δηπισκαηηθώλ 

ζρέζεσλ ρσξίο πξναπαηηνύκελα, θαη δεηεί 

ην άλνηγκα ησλ ζπλόξσλ Τνπξθίαο-

Αξκελίαο, ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

βειηίσζε ησλ ζρέζεώλ ηνπο, κε ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία 

θαη ηελ νηθνλνκηθή νινθιήξσζε· 
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