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Ændringsforslag 1
Sergey Lagodinsky
for Verts/ALE-Gruppen

Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR
Forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på den farlige 
optrapning og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhav

Fælles beslutningsforslag
Punkt 3

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag

3. glæder sig over Tyrkiets beslutning 
af 12. september 2020 om at trække det 
seismiske undersøgelsesfartøj Oruç Reis 
tilbage og dermed tage det første skridt til 
at lette spændingerne i det østlige 
Middelhavsområde; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til at udvise 
tilbageholdenhed og proaktivt at bidrage til 
at nedtrappe situationen, bl.a. ved at 
respektere alle sine naboers territoriale 
integritet og suverænitet, ved straks at 
bringe alle yderligere ulovlige 
undersøgelses- og boreaktiviteter i det 
østlige Middelhav til ophør, afstå fra at 
krænke græsk luftrum og græsk og 
cypriotisk territorialfarvand og ved at tage 
afstand fra nationalistisk krigsretorik; 
afviser brugen af trusler og ubehørig 
sprogbrug over for medlemsstaterne og EU 
som uacceptabel og upassende for et EU-
kandidatland;

3. glæder sig over Tyrkiets beslutning 
af 12. september 2020 om at trække det 
seismiske undersøgelsesfartøj Oruç Reis 
tilbage og dermed tage det første skridt til 
at lette spændingerne i det østlige 
Middelhavsområde; fordømmer Tyrkiets 
beslutning af 15. september 2020 om at 
udstede en ny NAVTEX for at forlænge 
tjenesteperioden for boringsskibet Yavuz 
til den 12. oktober 2020; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til at udvise 
tilbageholdenhed og proaktivt at bidrage til 
at nedtrappe situationen, bl.a. ved at 
respektere alle sine naboers territoriale 
integritet og suverænitet, ved straks at 
bringe alle yderligere ulovlige 
undersøgelses- og boreaktiviteter i det 
østlige Middelhav til ophør, afstå fra at 
krænke græsk luftrum og græsk og 
cypriotisk territorialfarvand og ved at tage 
afstand fra nationalistisk krigsretorik; 
afviser brugen af trusler og ubehørig 
sprogbrug over for medlemsstaterne og EU 
som uacceptabel og upassende for et EU-
kandidatland;
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