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Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στη δήλωσή τους της 25ης Μαρτίου 2021,
υπενθύμισαν το στρατηγικό ενδιαφέρον της ΕΕ για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην
Ανατολική Μεσόγειο και για την ανάπτυξη συνεργατικής και αμοιβαίως επωφελούς σχέσης
με την Τουρκία. Η ΕΕ χαιρετίζει την πρόσφατη αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο με
τη διακοπή των παράνομων δραστηριοτήτων γεώτρησης, την επανέναρξη των διμερών
συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και τις άτυπες συνομιλίες για το Κυπριακό υπό την
αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών1.
Η επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στις 25
Ιανουαρίου 2021 και η συνέχισή τους στις 16 Μαρτίου 2021, καθώς και οι πολιτικές
διαβουλεύσεις που ακολούθησαν σε επίπεδο ανώτερων αξιωματούχων αποτελούν θετικά
βήματα. Είναι πλέον αναγκαίο να διασφαλιστεί η διατήρηση της ευρύτερης αποκλιμάκωσης
στην περιοχή.
Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων καλή τη πίστει, σύμφωνα με το διεθνές
δίκαιο, ιδίως με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).
Η Τουρκία θα πρέπει να επιδείξει αταλάντευτη προσήλωση στις σχέσεις καλής γειτονίας, στις
διεθνείς συμφωνίες και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών. Επίσης, η Τουρκία πρέπει να
αποφεύγει τις απειλές και τις ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας, και να
σέβεται την κυριαρχία όλων των κρατών μελών της ΕΕ επί των χωρικών τους υδάτων και του
εναέριου χώρου τους, καθώς και όλα τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, μεταξύ άλλων και του
δικαιώματος εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, σύμφωνα με το ενωσιακό
και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το
Δίκαιο της Θάλασσας2.
Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στην περιοχή και
να στέλνει σταθερά τα μηνύματα αυτά στους Τούρκους συνομιλητές.
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