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Poprawka 1
Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Wspólny projekt rezolucji
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR
Przygotowania do nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej poświęconego niebezpiecznej 
eskalacji napięcia i roli Turcji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego

Wspólny projekt rezolucji
Ustęp 3

Wspólny projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Turcji z dnia 12 września 2020 r. o 
wycofaniu swojego statku do badań 
sejsmicznych Oruç Reis, co stanowi 
pierwszy krok na drodze ku złagodzeniu 
napięć we wschodniej części Morza 
Śródziemnego; wzywa Turcję do 
powściągliwości oraz do wniesienia 
aktywnego wkładu w deeskalację sytuacji, 
w tym również poprzez poszanowanie 
terytorialnej integralności i suwerenności 
wszystkich swoich sąsiadów, 
natychmiastowe zaprzestanie wszelkich 
nielegalnych poszukiwań i odwiertów we 
wschodniej części basenu Morza 
Śródziemnego, powstrzymanie się od 
naruszania greckiej przestrzeni powietrznej 
oraz greckich i cypryjskich wód 
terytorialnych, a także poprzez 
zdystansowanie się od nacjonalistycznej 
retoryki podżegającej do wojny; odrzuca 
stosowanie gróźb i obraźliwego języka pod 
adresem państw członkowskich i UE jako 
narzędzi niedopuszczalnych i 
niestosownych ze strony kraju 

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Turcji z dnia 12 września 2020 r. o 
wycofaniu swojego statku do badań 
sejsmicznych Oruç Reis, co stanowi 
pierwszy krok na drodze ku złagodzeniu 
napięć we wschodniej części Morza 
Śródziemnego; potępia decyzję Turcji z 
dnia 15 września 2020 r. o wydaniu 
nowego ostrzeżenia Navtex o przedłużeniu 
okresu działania statku wiertniczego 
Yavuz do 12 października 2020 r.; wzywa 
Turcję do powściągliwości oraz do 
wniesienia aktywnego wkładu w 
deeskalację sytuacji, w tym również 
poprzez poszanowanie terytorialnej 
integralności i suwerenności wszystkich 
swoich sąsiadów, natychmiastowe 
zaprzestanie wszelkich nielegalnych 
poszukiwań i odwiertów we wschodniej 
części basenu Morza Śródziemnego, 
powstrzymanie się od naruszania greckiej 
przestrzeni powietrznej oraz greckich i 
cypryjskich wód terytorialnych, a także 
poprzez zdystansowanie się od 
nacjonalistycznej retoryki podżegającej do 
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kandydującego do członkostwa w UE; wojny; odrzuca stosowanie gróźb i 
obraźliwego języka pod adresem państw 
członkowskich i UE jako narzędzi 
niedopuszczalnych i niestosownych ze 
strony kraju kandydującego do 
członkostwa w UE;
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