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Изменение 1
Сергей Лагодински
от името на групата Verts/ALE

Общо предложение за резолюция
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR
Подготовка на специалната среща на върха на Европейския съвет с акцент върху 
опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното 
Средиземноморие

Общо предложение за резолюция
Параграф 3

Общо предложение за резолюция Изменение

3. приветства решението на Турция 
от 12 септември 2020 г. да изтегли своя 
кораб за сеизмични проучвания Оpyдж 
рейс, предприемайки по този начин 
първа стъпка за намаляване на 
напрежението в Източното 
Средиземноморие; настоятелно 
призовава Турция да проявява 
сдържаност и да допринася проактивно 
за намаляване на напрежението, 
включително като зачита 
териториалната цялост и суверенитета 
на всичките си съседи, като незабавно 
прекрати всякакви по-нататъшни 
незаконни проучвателни и сондажни 
дейности в Източното 
Средиземноморие, като се въздържа от 
нарушаване на гръцкото въздушно 
пространство и на гръцките и 
кипърските териториални води и като се 
дистанцира от националистичната 
подстрекателска реторика; отхвърля 
използването на заплахи и обиден език 
към държави – членки и към самия ЕС 

3. приветства решението на Турция 
от 12 септември 2020 г. да изтегли своя 
кораб за сеизмични проучвания Оpyдж 
рейс, предприемайки по този начин 
първа стъпка за намаляване на 
напрежението в Източното 
Средиземноморие; осъжда решението 
на Турция от 15 септември 2020 г. да 
издаде нов навигационен телекс 
(Navtex) за удължаване на срока на 
дейност на кораба за сондаж Явуз до 
12 октомври 2020 г.; настоятелно 
призовава Турция да проявява 
сдържаност и да допринася проактивно 
за намаляване на напрежението, 
включително като зачита 
териториалната цялост и суверенитета 
на всичките си съседи, като незабавно 
прекрати всякакви по-нататъшни 
незаконни проучвателни и сондажни 
дейности в Източното 
Средиземноморие, като се въздържа от 
нарушаване на гръцкото въздушно 
пространство и на гръцките и 
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като неприемливо и недостойно за 
държава, която е кандидатка за членство 
в ЕС;

кипърските териториални води и като се 
дистанцира от националистичната 
подстрекателска реторика; отхвърля 
използването на заплахи и обиден език 
към държави – членки и към самия ЕС 
като неприемливо и недостойно за 
държава, която е кандидатка за членство 
в ЕС;
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