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Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. ponavlja, da je treba okrepiti dobre 

sosedske odnose, ki so temeljni del 

pogajalskega okvira in bistveni element 

širitvenega procesa; v zvezi s tem poziva 

Turčijo, naj okrepi prizadevanja za 

reševanje odprtih dvostranskih vprašanj, 

tudi nerešenih pravnih obveznosti ter 

sporov z neposrednimi sosedami zaradi 

kopenskih in morskih meja ter zračnega 

prostora, v skladu z določbami Ustanovne 

listine OZN in mednarodnim pravom; 

poziva turško vlado, naj podpiše in 

ratificira Konvencijo Združenih narodov o 

pomorskem pravu (UNCLOS); poziva 

turško vlado, naj preneha s ponavljajočimi 

se kršitvami grškega zračnega prostora in 

teritorialnih voda, pa tudi preleti turških 

vojaških letal nad grškimi otoki; poziva 

Turčijo in Armenijo, naj uredita 

medsebojne odnose z vzpostavitvijo 

brezpogojnih diplomatskih odnosov, in 

poziva k odprtju meje med Turčijo in 

Armenijo, s čimer bi se lahko odnosi 

izboljšali, s posebnim poudarkom na 

čezmejnem sodelovanju in gospodarskem 

povezovanju; 

8. ponavlja, da je treba okrepiti dobre 

sosedske odnose, ki so temeljni del 

pogajalskega okvira in bistveni element 

širitvenega procesa; v zvezi s tem poziva 

Turčijo, naj okrepi prizadevanja za 

reševanje odprtih dvostranskih vprašanj, 

tudi nerešenih pravnih obveznosti ter 

sporov z neposrednimi sosedami zaradi 

kopenskih in morskih meja ter zračnega 

prostora, v skladu z določbami Ustanovne 

listine OZN in mednarodnim pravom; 

poziva turško vlado, naj podpiše in 

ratificira Konvencijo Združenih narodov o 

pomorskem pravu (UNCLOS); poziva 

turško vlado, naj preneha s ponavljajočimi 

se kršitvami grškega zračnega prostora in 

teritorialnih voda, pa tudi preleti turških 

vojaških letal nad grškimi otoki; izraža 

obžalovanje, da Velika narodna skupščina 

Turčije še vedno ni umaknila grožnje z 

razlogom za napoved vojne Grčiji; poziva 

Turčijo in Armenijo, naj uredita 

medsebojne odnose z vzpostavitvijo 

brezpogojnih diplomatskih odnosov, in 

poziva k odprtju meje med Turčijo in 

Armenijo, s čimer bi se lahko odnosi 

izboljšali, s posebnim poudarkom na 

čezmejnem sodelovanju in gospodarskem 

povezovanju; 
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