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Alteração 1
Sergey Lagodinsky
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução comum
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR
Preparação do Conselho Europeu Extraordinário centrado sobre a perigosa escalada e o papel 
da Turquia no Mediterrâneo Oriental

Proposta de resolução comum
N.° 3

Proposta de resolução comum Alteração

3. Saúda a decisão da Turquia, de 12 
de setembro de 2020, de retirar o seu navio 
de prospeção sísmica, Oruç Reis, o que 
constitui um primeiro passo para aliviar as 
tensões no Mediterrâneo Oriental; exorta a 
Turquia a dar provas de contenção e a 
continuar a contribuir ativamente para 
desanuviar a situação, nomeadamente 
respeitando a integridade territorial e a 
soberania de todos os seus vizinhos, pondo 
termo imediato a quaisquer outras 
atividades ilegais de prospeção e 
perfuração no Mediterrâneo Oriental, 
abstendo-se de violar o espaço aéreo grego 
e as águas territoriais gregas e cipriotas, e 
distanciando-se da retórica bélica 
nacionalista; rejeita o recurso a ameaças e 
linguagem abusiva contra os Estados-
Membros e a UE, considerando-o 
inaceitável e inconveniente para um país 
candidato à adesão à UE;

3. Saúda a decisão da Turquia, de 12 
de setembro de 2020, de retirar o seu navio 
de prospeção sísmica, Oruç Reis, o que 
constitui um primeiro passo para aliviar as 
tensões no Mediterrâneo Oriental; 
Condena a decisão da Turquia, de 15 de 
setembro de 2020, de emitir um novo 
Navtex para prorrogar o prazo da missão 
do navio-sonda «Yavuz» até 12 de 
outubro de 2020; exorta a Turquia a dar 
provas de contenção e a continuar a 
contribuir ativamente para desanuviar a 
situação, nomeadamente respeitando a 
integridade territorial e a soberania de 
todos os seus vizinhos, pondo termo 
imediato a quaisquer outras atividades 
ilegais de prospeção e perfuração no 
Mediterrâneo Oriental, abstendo-se de 
violar o espaço aéreo grego e as águas 
territoriais gregas e cipriotas, e 
distanciando-se da retórica bélica 
nacionalista; rejeita o recurso a ameaças e 
linguagem abusiva contra os Estados-
Membros e a UE, considerando-o 
inaceitável e inconveniente para um país 
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candidato à adesão à UE;

Or. en


