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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

8. Itenni l-ħtieġa li jissaħħu r-relazzjonijiet 

tajbin tal-viċinat, li jikkostitwixxu element 

fundamentali tal-Qafas ta' Negozjar u huma 

element essenzjali fil-proċess ta' tkabbir; 

jappella, f'dan ir-rigward, lit-Turkija 

tintensifika l-isforzi tagħha sabiex issolvi 

kwistjonijiet bilaterali pendenti, inklużi 

obbligi ġuridiċi pendenti u tilwimiet li 

għadhom mhux solvuti mal-ġirien 

immedjati tagħha dwar il-fruntieri tal-art, 

tal-baħar u tal-ispazju tal-ajru, bi qbil mad-

dispożizzjonijiet tal-Karta tan-NU u mad-

dritt internazzjonali; jappella lill-gvern 

Tork sabiex jiffirma u jirratifika l-

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 

id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS); iħeġġeġ lill-

gvern Tork itemm il-ksur ripetut tal-ispazju 

tal-ajru u tal-ilmijiet territorjali Griegi kif 

ukoll il-prattika li inġenji tal-ajru militari 

Torok itiru fuq il-gżejjer Griegi; iħeġġeġ 

lit-Turkija u lill-Armenja jinnormalizzaw 

ir-relazzjonijiet tagħhom billi jistabbilixxu 

relazzjonijiet diplomatiċi mingħajr 

prekundizzjonijiet, u jitlob li tinfetaħ il-

fruntiera bejn it-Turkija u l-Armenja, li 

tista' twassal għal titjib fir-relazzjonijiet, 

b'mod partikolari fil-kooperazzjoni 

transkonfinali u fl-integrazzjoni 

ekonomika; 

8. Itenni l-ħtieġa li jissaħħu r-relazzjonijiet 

tajbin tal-viċinat, li jikkostitwixxu element 

fundamentali tal-Qafas ta' Negozjar u huma 

element essenzjali fil-proċess ta' tkabbir; 

jappella, f'dan ir-rigward, lit-Turkija 

tintensifika l-isforzi tagħha sabiex issolvi 

kwistjonijiet bilaterali pendenti, inklużi 

obbligi ġuridiċi pendenti u tilwim li għadu 

mhux solvut mal-ġirien immedjati tagħha 

dwar il-fruntieri tal-art, tal-baħar u tal-

ispazju tal-ajru, bi qbil mad-

dispożizzjonijiet tal-Karta tan-NU u mad-

dritt internazzjonali; jappella lill-Gvern 

Tork sabiex jiffirma u jirratifika l-

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 

id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS); iħeġġeġ lill-

gvern Tork itemm il-ksur ripetut tal-ispazju 

tal-ajru u tal-ilmijiet territorjali Griegi kif 

ukoll il-prattika li inġenji tal-ajru militari 

Torok jittajru fuq il-gżejjer Griegi; 

jiddeplora l-fatt li t-theddida ta' casus 

belli ddikjarata mill-Gran Assemblea 

Nazzjonali tat-Turkija kontra l-Greċja 

għadha ma ġietx irtirata; iħeġġeġ lit-

Turkija u lill-Armenja jinnormalizzaw ir-

relazzjonijiet tagħhom billi jistabbilixxu 

relazzjonijiet diplomatiċi mingħajr 

prekundizzjonijiet, u jitlob li tinfetaħ il-

fruntiera bejn it-Turkija u l-Armenja, li 

tista' twassal għal titjib fir-relazzjonijiet, 
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b'mod partikolari fil-kooperazzjoni 

transkonfinali u fl-integrazzjoni 

ekonomika; 

Or. en 

 

 


