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Pozmeňujúci návrh 1
Sergey Lagodinsky
v mene skupiny Verts/ALE

Spoločný návrh uznesenia
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR
Príprava mimoriadneho samitu Európskej rady zameraného na nebezpečnú eskaláciu napätia 
a úlohu Turecka vo východnom Stredozemí

Spoločný návrh uznesenia
Odsek 3

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta rozhodnutie Turecka z 12. 
septembra 2020 stiahnuť svoje seizmické 
prieskumné plavidlo Oruç Reis, a tým 
urobiť prvý krok k zmierneniu napätia vo 
východnom Stredozemí; naliehavo žiada 
Turecko, aby bolo zdržanlivé a aktívne 
prispelo k deeskalácii situácie, okrem 
iného rešpektovaním územnej celistvosti a 
zvrchovanosti všetkých svojich susedov, 
okamžitým ukončením akýchkoľvek 
ďalších nezákonných prieskumných a 
vrtných činností vo východnom 
Stredomorí, nenarúšaním gréckeho 
vzdušného priestoru a teritoriálnych vôd 
Grécka a Cypru a dištancovaním sa od 
nacionalistickej štvavej rétoriky; odmieta 
používanie hrozieb a hanlivého jazyka voči 
členským štátom a EÚ ako neprijateľné a 
nevhodné pre kandidátsku krajinu EÚ;

3. víta rozhodnutie Turecka z 12. 
septembra 2020 stiahnuť svoje seizmické 
prieskumné plavidlo Oruç Reis, a tým 
urobiť prvý krok k zmierneniu napätia vo 
východnom Stredozemí; odsudzuje 
rozhodnutie Turecka z 15. septembra 
2020 vyslať cez Navtex novú správu, 
podľa ktorej sa obdobie činnosti vrtnej 
lode Yavuz predlžuje do 12. októbra 2020; 
naliehavo žiada Turecko, aby bolo 
zdržanlivé a aktívne prispelo k deeskalácii 
situácie, okrem iného rešpektovaním 
územnej celistvosti a zvrchovanosti 
všetkých svojich susedov, okamžitým 
ukončením akýchkoľvek ďalších 
nezákonných prieskumných a vrtných 
činností vo východnom Stredomorí, 
nenarúšaním gréckeho vzdušného priestoru 
a teritoriálnych vôd Grécka a Cypru a 
dištancovaním sa od nacionalistickej 
štvavej rétoriky; odmieta používanie 
hrozieb a hanlivého jazyka voči členským 
štátom a EÚ ako neprijateľné a nevhodné 
pre kandidátsku krajinu EÚ;
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