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Módosítás 1
Sergey Lagodinsky
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR
A Földközi-tenger keleti térségében a veszélyes eszkalációra és Törökország szerepére 
összpontosító rendkívüli európai tanácsi ülés előkészítése

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. üdvözli Törökország 2020. 
szeptember 12-i döntését arról, hogy 
visszavonja az Oruç Reis szeizmikus 
kutatóhajót, amivel megtette az első lépést 
a Földközi-tenger keleti térségében 
tapasztalható feszültségek enyhítése felé; 
sürgeti Törökországot, hogy mutasson 
mértékletességet, kezdeményező módon 
járuljon hozzá a helyzet enyhítéséhez 
többek között azzal, hogy tiszteletben tartja 
szomszédai területi integritását és 
szuverenitását, azonnal leállítja a Földközi-
tenger keleti térségében folytatott további 
jogsértő feltárási és fúrási tevékenységeit, 
tartózkodik a görög légtér, valamint a 
görög és ciprusi felségvizek megsértésétől, 
valamint elhatárolódik a nacionalista és 
háborús uszító retorikától; elutasítja a 
tagállamokkal és az EU-val szembeni 
fenyegetések és sértő nyelvezet 
alkalmazását, mivel ez elfogadhatatlan és 
nem helyénvaló egy uniós tagjelölt ország 
részéről;

3. üdvözli Törökország 2020. 
szeptember 12-i döntését arról, hogy 
visszavonja az Oruç Reis szeizmikus 
kutatóhajót, amivel megtette az első lépést 
a Földközi-tenger keleti térségében 
tapasztalható feszültségek enyhítése felé; 
elítéli Törökország 2020. szeptember 15-i 
azon döntését, hogy új Navtex-üzenetet 
bocsát ki a Yavuz fúróhajó szolgálati 
idejének 2020. október 12-ig történő 
meghosszabbítása céljából; sürgeti 
Törökországot, hogy mutasson 
mértékletességet, kezdeményező módon 
járuljon hozzá a helyzet enyhítéséhez 
többek között azzal, hogy tiszteletben tartja 
szomszédai területi integritását és 
szuverenitását, azonnal leállítja a Földközi-
tenger keleti térségében folytatott további 
jogsértő feltárási és fúrási tevékenységeit, 
tartózkodik a görög légtér, valamint a 
görög és ciprusi felségvizek megsértésétől, 
valamint elhatárolódik a nacionalista és 
háborús uszító retorikától; elutasítja a 
tagállamokkal és az EU-val szembeni 
fenyegetések és sértő nyelvezet 
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alkalmazását, mivel ez elfogadhatatlan és 
nem helyénvaló egy uniós tagjelölt ország 
részéről;
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