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Amendement 1
Sergey Lagodinsky
namens de Verts/ALE-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR
Voorbereiding van de buitengewone Europese Raad, met bijzondere aandacht voor de 
gevaarlijke escalatie en de rol van Turkije in het oostelijke Middellandse Zeegebied

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

3. is ingenomen met de beslissing van 
Turkije van 12 september 2020 om zijn 
schip voor seismisch onderzoek, de Oruç 
Reis, terug te roepen en zo een eerste stap 
te zetten om de spanningen in het 
oostelijke Middellandse Zeegebied te 
verminderen; dringt er bij Turkije op aan 
zich terughoudend op te stellen en 
proactief bij te dragen aan de de-escalatie 
van de situatie, onder andere door de 
territoriale integriteit en soevereiniteit van 
al zijn buurlanden te eerbiedigen, 
onmiddellijk een einde te maken aan alle 
verdere illegale exploratie- en 
booractiviteiten in het oostelijke 
Middellandse Zeegebied, af te zien van 
schendingen van het Griekse luchtruim en 
de Griekse en Cypriotische territoriale 
wateren en zich te distantiëren van 
nationalistische oorlogsretoriek; verwerpt 
het gebruik van bedreigingen en 
beledigende taal jegens lidstaten en de EU 
als onaanvaardbaar en ongepast voor een 
kandidaat-lidstaat van de EU;

3. is ingenomen met de beslissing van 
Turkije van 12 september 2020 om zijn 
schip voor seismisch onderzoek, de Oruç 
Reis, terug te roepen en zo een eerste stap 
te zetten om de spanningen in het 
oostelijke Middellandse Zeegebied te 
verminderen; veroordeelt het besluit van 
Turkije van 15 september 2020 om een 
nieuw Navtex-bericht te verzenden tot 
verlenging van de opdracht van het 
boorschip Yavuz tot en met 12 oktober 
2020; dringt er bij Turkije op aan zich 
terughoudend op te stellen en proactief bij 
te dragen aan de de-escalatie van de 
situatie, onder andere door de territoriale 
integriteit en soevereiniteit van al zijn 
buurlanden te eerbiedigen, onmiddellijk 
een einde te maken aan alle verdere illegale 
exploratie- en booractiviteiten in het 
oostelijke Middellandse Zeegebied, af te 
zien van schendingen van het Griekse 
luchtruim en de Griekse en Cypriotische 
territoriale wateren en zich te distantiëren 
van nationalistische oorlogsretoriek; 
verwerpt het gebruik van bedreigingen en 
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beledigende taal jegens lidstaten en de EU 
als onaanvaardbaar en ongepast voor een 
kandidaat-lidstaat van de EU;

Or. en


