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Ändringsförslag 1
Sergey Lagodinsky
för Verts/ALE-gruppen

Gemensamt förslag till resolution
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL, ECR
Förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus på den farliga upptrappningen och 
Turkiets roll i östra Medelhavet

Gemensamt förslag till resolution
Punkt 3

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar 
Turkiets beslut av den 12 september 2020 
att dra tillbaka sitt seismiska 
forskningsfartyg Oruç Reis och därmed ta 
ett första steg för att minska spänningarna i 
östra Medelhavet. Parlamentet uppmanar 
med kraft Turkiet att visa återhållsamhet 
och aktivt bidra till att trappa ner 
situationen, bland annat genom att 
respektera alla grannländers territoriella 
integritet och suveränitet genom att 
omedelbart upphöra med all ytterligare 
olaglig prospekterings- och 
borrningsverksamhet i östra Medelhavet, 
avstå från att kränka grekiskt luftrum och 
grekiskt och cypriotiskt territorialvatten 
samt genom att ta avstånd från 
nationalistisk krigshetsande retorik. 
Parlamentet avvisar användning av hot och 
kränkande språk mot medlemsstater och 
EU, och anser det oacceptabelt och 
opassande för ett EU-kandidatland.

3. Europaparlamentet välkomnar 
Turkiets beslut av den 12 september 2020 
att dra tillbaka sitt seismiska 
forskningsfartyg Oruç Reis och därmed ta 
ett första steg för att minska spänningarna i 
östra Medelhavet. Parlamentet fördömer 
Turkiets beslut av den 15 september 2020 
att sända ut ett nytt Navtex-meddelande 
för att förlänga driftperioden för 
borrningsfartyget Yavuz till den 12 
oktober 2020. Parlamentet uppmanar med 
kraft Turkiet att visa återhållsamhet och 
aktivt bidra till att trappa ner situationen, 
bland annat genom att respektera alla 
grannländers territoriella integritet och 
suveränitet genom att omedelbart upphöra 
med all ytterligare olaglig prospekterings- 
och borrningsverksamhet i östra 
Medelhavet, avstå från att kränka grekiskt 
luftrum och grekiskt och cypriotiskt 
territorialvatten samt genom att ta avstånd 
från nationalistisk krigshetsande retorik. 
Parlamentet avvisar användning av hot och 
kränkande språk mot medlemsstater och 
EU, och anser det oacceptabelt och 
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opassande för ett EU-kandidatland.

Or. en


