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Projekt rezolucji Poprawka 

8. ponownie podkreśla potrzebę 

wzmocnienia stosunków dobrosąsiedzkich, 

gdyż kwestia ta stanowi podstawę ram 

negocjacyjnych i kluczowy element 

procesu rozszerzenia; w związku z tym 

wzywa Turcję do, aby dołożyła większych 

starań w celu rozwiązania 

nierozstrzygniętych kwestii dwustronnych, 

w tym dotyczących nieuregulowanych 

zobowiązań prawnych i sporów o granice 

lądowe i morskie oraz przestrzeń 

powietrzną z jej bezpośrednimi sąsiadami, 

zgodnie z postanowieniami karty ONZ i z 

prawem międzynarodowym; wzywa rząd 

turecki do podpisania i ratyfikacji 

Konwencji Narodów Zjednoczonych o 

prawie morza (UNCLOS); nalega, aby rząd 

turecki zaprzestał regularnego naruszania 

greckiej przestrzeni powietrznej i wód 

terytorialnych oraz przerwał przeloty 

tureckich samolotów wojskowych nad 

wyspami greckimi; apeluje do Turcji i 

Armenii, aby przystąpiły do normalizacji 

wzajemnych stosunków poprzez 

bezwarunkowe nawiązanie stosunków 

dyplomatycznych, oraz wzywa do otwarcia 

granicy turecko-armeńskiej, które może się 

przyczynić do poprawy obustronnych 

stosunków, ze szczególnym 

uwzględnieniem współpracy 
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transgranicznej i integracji gospodarczej; armeńskiej, które może się przyczynić do 

poprawy obustronnych stosunków, ze 

szczególnym uwzględnieniem współpracy 

transgranicznej i integracji gospodarczej; 

Or. en 

 

 


