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Amendamentul 1
Sergey Lagodinsky
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR
Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axate pe escaladarea periculoasă a 
tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane

Propunere comună de rezoluție
Punctul 3

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

3. salută decizia Turciei din 12 
septembrie 2020 de a-și retrage nava de 
cercetare seismică Oruç Reis, făcând astfel 
un prim pas către atenuarea tensiunilor din 
estul Mării Mediterane; îndeamnă Turcia 
să dea dovadă de reținere și să contribuie 
activ la detensionarea situației, inclusiv 
respectând integritatea și suveranitatea 
teritorială a tuturor vecinilor săi, încetând 
imediat orice alte activități ilegale de 
explorare și de forare în zona de est a Mării 
Mediterane, abținându-se de la încălcarea 
spațiului aerian al Greciei și a apelor 
teritoriale ale Greciei și Ciprului și 
distanțându-se de retorica naționalistă și 
instigatoare la război; condamnă 
recurgerea la amenințări și la un limbaj 
agresiv împotriva statelor membre și a UE, 
ca fiind inacceptabilă și nepotrivită pentru 
o țară candidată la aderarea la UE;

3. salută decizia Turciei din 12 
septembrie 2020 de a-și retrage nava de 
cercetare seismică Oruç Reis, făcând astfel 
un prim pas către atenuarea tensiunilor din 
estul Mării Mediterane; condamnă decizia 
Turciei din 15 septembrie 2020 de a emite 
o nouă alertă Navtex pentru a prelungi 
mandatul navei de foraj Yavuz până la 
12 octombrie 2020; îndeamnă Turcia să 
dea dovadă de reținere și să contribuie 
activ la detensionarea situației, inclusiv 
respectând integritatea și suveranitatea 
teritorială a tuturor vecinilor săi, încetând 
imediat orice alte activități ilegale de 
explorare și de forare în zona de est a Mării 
Mediterane, abținându-se de la încălcarea 
spațiului aerian al Greciei și a apelor 
teritoriale ale Greciei și Ciprului și 
distanțându-se de retorica naționalistă și 
instigatoare la război; condamnă 
recurgerea la amenințări și la un limbaj 
agresiv împotriva statelor membre și a UE, 
ca fiind inacceptabilă și nepotrivită pentru 
o țară candidată la aderarea la UE;
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