
 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.4.2016 B8-0442/37 

Grozījums Nr.  37 

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis 

S&D grupas vārdā 

Takis Hadjigeorgiou 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 
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Ārlietu komitejas vārdā 

2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. atkārtoti norāda uz nepieciešamību 

nostiprināt labas kaimiņattiecības, kas ir 

sarunu programmas pamatdaļa un 

paplašināšanās procesa neatņemama daļa; 

šajā sakarā aicina Turciju vairāk censties 

atrisināt divpusējās domstarpības, tostarp 

nenokārtotās tiesiskās saistības un strīdus 

ar tās tuvākajām kaimiņvalstīm par zemes 

un jūras robežām, kā arī par gaisa telpu, 

saskaņā ar ANO Statūtiem un starptautisko 

tiesību normām, aicina Turcijas valdību 

parakstīt un ratificēt Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Jūras tiesību konvenciju; 

mudina Turcijas valdību izbeigt atkārtotos 

Grieķijas gaisa telpas un teritoriālo ūdeņu 

robežu pārkāpumus, kā arī Turcijas 

militāro gaisa kuģu regulāros lidojumus 

virs Grieķijas salām; mudina Turciju un 

Armēniju sākt normalizēt savas attiecības, 

bez priekšnosacījumiem nodibinot 

diplomātiskas attiecības, un aicina atvērt 

Turcijas un Armēnijas robežas, kas varētu 

uzlabot savstarpējās attiecības, jo īpaši 

saistībā ar pārrobežu sadarbību un 

ekonomisko integrāciju; 

8. atkārtoti norāda uz nepieciešamību 

nostiprināt labas kaimiņattiecības, kas ir 

sarunu programmas pamatdaļa un 

paplašināšanās procesa neatņemama daļa; 

šajā sakarā aicina Turciju vairāk censties 

atrisināt divpusējās domstarpības, tostarp 

nenokārtotās tiesiskās saistības un strīdus 

ar tās tuvākajām kaimiņvalstīm par zemes 

un jūras robežām, kā arī par gaisa telpu, 

saskaņā ar ANO Statūtiem un starptautisko 

tiesību normām, aicina Turcijas valdību 

parakstīt un ratificēt Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Jūras tiesību konvenciju; 

mudina Turcijas valdību izbeigt atkārtotos 

Grieķijas gaisa telpas un teritoriālo ūdeņu 

robežu pārkāpumus, kā arī Turcijas 

militāro gaisa kuģu regulāros lidojumus 

virs Grieķijas salām; pauž nožēlu par to, 

ka vēl nav atsaukti Turcijas Lielās 

nacionālās asamblejas pasludinātie casus 

belli draudi Grieķijai; mudina Turciju un 

Armēniju sākt normalizēt savas attiecības, 

bez priekšnosacījumiem nodibinot 

diplomātiskas attiecības, un aicina atvērt 

Turcijas un Armēnijas robežas, kas varētu 

uzlabot savstarpējās attiecības, jo īpaši 

saistībā ar pārrobežu sadarbību un 

ekonomisko integrāciju; 
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