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Predlog spremembe 1
Sergey Lagodinsky
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog skupne resolucije
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR
Priprave na izredno zasedanje Evropskega sveta s poudarkom na nevarnem zaostrovanju in 
vlogi Turčije v vzhodnem Sredozemlju

Predlog skupne resolucije
Odstavek 3

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja odločitev Turčije z dne 
12. septembra 2020, da umakne svoje 
plovilo za seizmične raziskave Oruç Reis 
in s tem naredi prvi korak k zmanjšanju 
napetosti v vzhodnem Sredozemlju; poziva 
Turčijo, naj se zadrži in proaktivno 
prispeva k umiritvi razmer, tudi s 
spoštovanjem ozemeljske celovitosti in 
suverenosti vseh sosed, tako da nemudoma 
preneha z vsemi nadaljnjimi nezakonitimi 
raziskovalnimi dejavnostmi in vrtanjem v 
vzhodnem Sredozemlju, da ne krši grškega 
zračnega prostora ter grških in ciprskih 
teritorialnih voda ter se oddalji od 
nacionalistične vojne retorike; zavrača 
uporabo groženj in žaljivega jezika, 
usmerjenih proti državam članicam in EU, 
kot nesprejemljivo in neprimerno za državo 
kandidatko za članstvo v EU;

3. pozdravlja odločitev Turčije z dne 
12. septembra 2020, da umakne svoje 
plovilo za seizmične raziskave Oruç Reis 
in s tem naredi prvi korak k zmanjšanju 
napetosti v vzhodnem Sredozemlju; obsoja 
odločitev Turčije z dne 
15. septembra 2020, da bo izdala novo 
opozorilo Navtex o podaljšanju mandata 
vrtalne ladje Javuz do 12. oktobra 2020; 
poziva Turčijo, naj se zadrži in proaktivno 
prispeva k umiritvi razmer, tudi s 
spoštovanjem ozemeljske celovitosti in 
suverenosti vseh sosed, tako da nemudoma 
preneha z vsemi nadaljnjimi nezakonitimi 
raziskovalnimi dejavnostmi in vrtanjem v 
vzhodnem Sredozemlju, da ne krši grškega 
zračnega prostora ter grških in ciprskih 
teritorialnih voda ter se oddalji od 
nacionalistične vojne retorike; zavrača 
uporabo groženj in žaljivega jezika, 
usmerjenih proti državam članicam in EU, 
kot nesprejemljivo in neprimerno za državo 
kandidatko za članstvo v EU;
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