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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. reiterează necesitatea consolidării 

bunelor relații de vecinătate, care constituie 

o componentă fundamentală a cadrului de 

negociere și un element esențial al 

procesului de extindere; invită, în acest 

context, Turcia să își intensifice eforturile 

pentru a soluționa chestiunile bilaterale 

nerezolvate, inclusiv obligațiile juridice 

neîndeplinite și litigiile cu vecinii săi 

imediați privind frontierele terestre și 

marine și spațiul aerian, în conformitate cu 

prevederile Cartei ONU și cu dreptul 

internațional; invită guvernul turc să 

semneze și să ratifice Convenția Națiunilor 

Unite asupra dreptului mării (UNCLOS); 

solicită insistent guvernului turc să stopeze 

încălcările repetate ale spațiului aerian și 

apelor teritoriale elene și să pună capăt 

zborurilor aeronavelor militare turcești 

deasupra insulelor elene; îndeamnă Turcia 

și Armenia să normalizeze relațiile dintre 

ele prin stabilirea relațiilor diplomatice fără 

condiții prealabile și solicită deschiderea 

frontierei dintre Turcia și Armenia, ceea ce 

ar putea conduce la îmbunătățirea relațiilor 

dintre cele două țări, având în vedere mai 

ales cooperarea transfrontalieră și 

integrarea economică; 

8. reiterează necesitatea consolidării 

bunelor relații de vecinătate, care constituie 

o componentă fundamentală a cadrului de 

negociere și un element esențial al 

procesului de extindere; invită, în acest 

context, Turcia să își intensifice eforturile 

pentru a soluționa chestiunile bilaterale 

nerezolvate, inclusiv obligațiile juridice 

neîndeplinite și litigiile cu vecinii săi 

imediați privind frontierele terestre și 

marine și spațiul aerian, în conformitate cu 

prevederile Cartei ONU și cu dreptul 

internațional; invită guvernul turc să 

semneze și să ratifice Convenția Națiunilor 

Unite asupra dreptului mării (UNCLOS); 

solicită insistent guvernului turc să stopeze 

încălcările repetate ale spațiului aerian și 

apelor teritoriale elene și să pună capăt 

zborurilor aeronavelor militare turcești 

deasupra insulelor elene; regretă faptul că 

amenințarea de casus belli declarată de 

Marea Adunare Națională a Turciei la 

adresa Greciei nu a fost încă retrasă; 
îndeamnă Turcia și Armenia să 

normalizeze relațiile dintre ele prin 

stabilirea relațiilor diplomatice fără condiții 

prealabile și solicită deschiderea frontierei 

dintre Turcia și Armenia, ceea ce ar putea 

conduce la îmbunătățirea relațiilor dintre 

cele două țări, având în vedere mai ales 
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cooperarea transfrontalieră și integrarea 

economică; 

Or. en 

 

 


