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Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet upprepar behovet av 

att stärka goda grannskapsförbindelser, 

vilka utgör en grundläggande del av 

förhandlingsramen och en väsentlig aspekt 

i utvidgningsprocessen. Parlamentet 

uppmanar i detta sammanhang Turkiet att 

utöka insatserna för att lösa kvarstående 

bilaterala problem, bland annat oavgjorda 

rättsliga åtaganden och tvister med sina 

omedelbara grannar kring land- och 

sjögränser och luftrum, i enlighet med FN-

stadgan och internationell rätt. Parlamentet 

uppmanar Turkiets regering att 

underteckna och ratificera 

Förenta nationernas havsrättskonvention 

(Unclos). Parlamentet uppmanar 

eftertryckligen Turkiets regering att stoppa 

de upprepade kränkningarna av grekiskt 

luftrum och territorialvatten samt den 

turkiska militärens överflygningar över 

grekiska öar. Parlamentet uppmanar 

kraftfullt Turkiet och Armenien att arbeta 

för att normalisera sina förbindelser, 

genom att förutsättningslöst upprätta 

diplomatiska förbindelser, och kräver att 

gränsen mellan Turkiet och Armenien 

öppnas, vilket kan leda till förbättrade 

förbindelser, i synnerhet när det gäller det 

gränsöverskridande samarbetet och den 

ekonomiska integrationen. 

8. Europaparlamentet upprepar behovet av 

att stärka goda grannskapsförbindelser, 

vilka utgör en grundläggande del av 

förhandlingsramen och en väsentlig aspekt 

i utvidgningsprocessen. Parlamentet 

uppmanar i detta sammanhang Turkiet att 

utöka insatserna för att lösa kvarstående 

bilaterala problem, bland annat oavgjorda 

rättsliga åtaganden och tvister med sina 

omedelbara grannar kring land- och 

sjögränser och luftrum, i enlighet med FN-

stadgan och internationell rätt. Parlamentet 

uppmanar Turkiets regering att 

underteckna och ratificera 

Förenta nationernas havsrättskonvention 

(Unclos). Parlamentet uppmanar 

eftertryckligen Turkiets regering att stoppa 

de upprepade kränkningarna av grekiskt 

luftrum och territorialvatten samt den 

turkiska militärens överflygningar över 

grekiska öar. Parlamentet beklagar att det 

hot om casus belli (anledning till 

krigsförklaring) som Turkiets 

nationalförsamling uttalat mot Grekland 

ännu inte har dragits tillbaka. Parlamentet 

uppmanar kraftfullt Turkiet och Armenien 

att arbeta för att normalisera sina 

förbindelser, genom att förutsättningslöst 

upprätta diplomatiska förbindelser, och 

kräver att gränsen mellan Turkiet och 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

Armenien öppnas, vilket kan leda till 

förbättrade förbindelser, i synnerhet när det 

gäller det gränsöverskridande samarbetet 

och den ekonomiska integrationen. 

Or. en 

 

 


