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Τροπολογία 1
Sergey Lagodinsky
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Κοινή πρόταση ψηφίσματος
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR
Προετοιμασία του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα επικεντρωθεί στην επικίνδυνη 
κλιμάκωση και στον ρόλο της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο

Κοινή πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει την απόφαση της 
Τουρκίας στις 12 Σεπτεμβρίου 2020 να 
αποσύρει το σεισμογραφικό σκάφος της 
Oruç Reis, κάνοντας έτσι ένα πρώτο βήμα 
για την άμβλυνση των εντάσεων στην 
ανατολική Μεσόγειο·  καλεί την Τουρκία 
να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να 
συμβάλει πρωτοβούλως στην 
αποκλιμάκωση της κατάστασης, μεταξύ 
άλλων σεβόμενη την εδαφική ακεραιότητα 
και όλων των γειτόνων της, τερματίζοντας 
αμέσως κάθε περαιτέρω παράνομη έρευνα 
και γεώτρηση στην ανατολική Μεσόγειο, 
απέχοντας από παραβιάσεις του ελληνικού 
εναέριου χώρου και των ελληνικών και 
κυπριακών χωρικών υδάτων και 
παίρνοντας αποστάσεις από την 
εθνικιστική πολεμοκάπηλη ρητορική·  
απορρίπτει τη χρήση απειλών και 
προσβλητικής γλώσσας προς κράτη μέλη 
και την ΕΕ ως απαράδεκτη και μη 
αρμόζουσα για μια υποψήφια προς ένταξη 
στην ΕΕ χώρα·

3. χαιρετίζει την απόφαση της 
Τουρκίας στις 12 Σεπτεμβρίου 2020 να 
αποσύρει το σεισμογραφικό σκάφος της 
Oruç Reis, κάνοντας έτσι ένα πρώτο βήμα 
για την άμβλυνση των εντάσεων στην 
ανατολική Μεσόγειο· καταδικάζει την 
απόφαση της Τουρκίας της 15ης 
Σεπτεμβρίου 2020 να εκδώσει νέα Navtex 
για παράταση της αποστολής του 
γεωτρητικού σκάφους Yavuz έως τις 12 
Οκτωβρίου 2020· καλεί την Τουρκία να 
επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να συμβάλει 
πρωτοβούλως στην αποκλιμάκωση της 
κατάστασης, μεταξύ άλλων σεβόμενη την 
εδαφική ακεραιότητα και όλων των 
γειτόνων της, τερματίζοντας αμέσως κάθε 
περαιτέρω παράνομη έρευνα και γεώτρηση 
στην ανατολική Μεσόγειο, απέχοντας από 
παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου 
χώρου και των ελληνικών και κυπριακών 
χωρικών υδάτων και παίρνοντας 
αποστάσεις από την εθνικιστική 
πολεμοκάπηλη ρητορική· απορρίπτει τη 
χρήση απειλών και προσβλητικής γλώσσας 
προς κράτη μέλη και την ΕΕ ως 
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απαράδεκτη και μη αρμόζουσα για μια 
υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα·
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