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Eiropas Parlamenta rezolūcija par gatavošanos Eiropadomes ārkārtas sanāksmei, kas 
veltīta bīstamajam spriedzes saasinājumam un Turcijas lomai Vidusjūras reģiona 
austrumu daļā
(2020/2774(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Turciju, jo īpaši 2016. gada 24. novembra 
rezolūciju par ES un Turcijas attiecībām1, 2016. gada 27. oktobra rezolūciju par 
žurnālistu stāvokli Turcijā2, 2018. gada 8. februāra rezolūciju par pašreizējo 
cilvēktiesību situāciju Turcijā3, 2019. gada 13. marta rezolūciju par Komisijas 
2018. gada ziņojumu par Turciju4 un 2019. gada 19. septembra rezolūciju par stāvokli 
Turcijā, jo īpaši par ievēlēto mēru atcelšanu no amata5, un 2014. gada 13. novembra 
rezolūciju par Turcijas darbībām, kas rada saspīlējumu Kipras Republikas ekskluzīvajā 
ekonomikas zonā6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2020. gada 9. jūlija debates par stabilitāti un drošību 
Vidusjūras austrumdaļā un Turcijas negatīvo lomu,

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 29. maija paziņojumu attiecībā uz paziņojumu par ES 
paplašināšanās politiku (COM(2019)0260), kam ir pievienots Komisijas dienestu darba 
dokuments (SWD(2019)0220),

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos (PV/AP) Josep Borrell iepriekšējos paziņojumus par 
Turcijas urbšanas darbībām Vidusjūras austrumdaļā, jo īpaši 2020. gada 16. augusta 
paziņojumu par Turcijas urbšanas darbību atsākšanu Vidusjūras austrumdaļā, ņemot 
viņa vērā piezīmes preses konferencē pēc viņa tikšanās ar Turcijas ārlietu ministru 
Mevlut Çavuşoğlu 2020. gada 6. jūlijā, piezīmes pēc viņa tikšanās ar Grieķijas 
aizsardzības ministru Nikolaos Panagiotopoulos 2020. gada 25. jūnijā un piezīmes pēc 
viņa tikšanās ar Kipras ārlietu ministru Nikos Christodoulides 2020. gada 26. jūnijā,

– ņemot vērā attiecīgos Padomes un Eiropadomes secinājumus par Turciju un jo īpaši 
Eiropadomes 2020. gada 19. augusta secinājumus par Vidusjūras austrumdaļu, 
2020. gada 27. februāra secinājumus par Turcijas nelikumīgām urbšanas darbībām 
Vidusjūras austrumdaļā un Padomes 2019. gada 17. un 18. oktobra secinājumus par 
Turcijas nelikumīgām urbšanas darbībām Kipras ekskluzīvajā ekonomikas zonā,

– ņemot vērā ES ārlietu ministru 2020. gada 15. maija un 2020. gada 14. augusta 

1 OV C 224, 27.6.2018., 93. lpp.
2 OV C 215, 19.6.2018., 199. lpp.
3 OV C 463, 21.12.2018., 56. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0200.
5 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0017.
6 OV C 285, 5.8.2016., 11. lpp.
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paziņojumus par stāvokli Vidusjūras austrumdaļā,

– ņemot vērā 2020. gada 28. augusta neformālās ES ārlietu ministru sanāksmes 
(“Gimnihas sanāksmes”) rezultātus,

– ņemot vērā 1949. gada NATO līgumu un NATO ģenerālsekretāra 2020. gada 
3. septembra paziņojumu,

– ņemot vērā Ajaccio deklarāciju pēc Savienības dienvidu valstu septītā samita (MED7), 
kas notika 2020. gada 10. septembrī,

– ņemot vērā attiecīgās starptautiskās paražu tiesības un 1982. gada Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Jūras tiesību konvenciju (UNCLOS), kuras puses ir Grieķija un Kipra, kā 
arī Eiropas Savienība, un ANO Statūtus,

– ņemot vērā Romas statūtus un Starptautiskās Tiesas (ICJ) dibināšanas dokumentus, kā 
arī precedentus, kas noteikti tās judikatūrā,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. un 4. punktu,

A. tā kā Vidusjūras austrumdaļu — ES stratēģiski svarīgu teritoriju un visu Vidusjūras un 
Tuvo Austrumu reģionu mieram un stabilitātei svarīgu teritoriju — apdraud ilgstošs, 
daudzslāņains politisku, ekonomisku un ģeostratēģisku strīdu kopums; tā kā saspīlējuma 
palielināšanos Vidusjūras austrumdaļā veicina Turcijas vienpusējie pasākumi, tostarp 
militāra rīcība, iekļaujoša diplomātiskā dialoga trūkums un neveiksmīgie centieni risināt 
konfliktu starpniecības ceļā, par ko ir jāpauž nožēla;

B. tā kā kopš 2000. gadu sākuma, kad tika atklāti dabasgāzes krājumi, Turcija ir izvirzījusi 
pretenzijas kaimiņvalstīm attiecībā uz starptautiskajām tiesībām un to ekskluzīvo 
ekonomisko zonu (EEZ) delimitāciju; tā kā ievērojamu gāzes rezervju atklāšana 
Vidusjūrā, tostarp Leviathan atradnes atklāšana 2010. gadā, kurai 2015. gadā sekoja 
Ēģiptes atkrastē atklātā Zohr gāzes atradne, kas ir līdz šim lielākā atklātā dabasgāzes 
iegula Vidusjūrā, ir radījusi aktīvu interesi par šo reģionu un novedusi pie turpmākas 
izpētes un urbšanas 2018. un 2019. gadā;

C. tā kā Turcija nav parakstījusi UNCLOS, kuras līgumslēdzējas puses ir Grieķija un 
Kipra, jo turpinās jūrlietu strīds par EEZ delimitāciju; tā kā Grieķija un Turcija atšķirīgi 
interpretē jūras tiesības, kas attīstās un ir sarežģītas pēc būtības; tā kā pastāv 
savstarpējās prasības, ka otra puse interpretē jūras tiesības tādā veidā, kas ir pretrunā 
starptautiskajām tiesībām un ka otras puses darbības ir nelikumīgas; tā kā kopš 
1973. gada novembra vēl joprojām nav atrisināts augstāk minētais strīds par EEZ 
delimitāciju un kontinentālo šelfu starp Turciju, no vienas puses, un Grieķiju un Kipru, 
no otras puses;

D. tā kā Turcija ir kandidātvalsts un nozīmīga ES partnere un tiek sagaidīts, ka tā kā 
kandidātvalsts ievēros visaugstākos demokrātijas, cilvēktiesību ievērošanas un 
tiesiskuma standartus, tostarp ievēros starptautiskās konvencijas; tā kā ES ir skaidri 
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pārliecināta un apņēmības pilna aizstāvēt Eiropas Savienības intereses, apliecinot savu 
nelokāmo atbalstu un solidaritāti ar Grieķiju un Kipru un ievērojot starptautiskās 
tiesības;

E. tā kā nelikumīgās izpētes un urbšanas darbības, ko Turcija veic Vidusjūras austrumdaļā, 
izraisa intensīvu un bīstamu militarizāciju Vidusjūras austrumdaļā, tādējādi nopietni 
apdraudot mieru un drošību visā reģionā; tā kā, lai atbalstītu Grieķiju un Kipru, Francija 
12. augustā šajā reģionā izvietoja divus jūras karakuģus un kaujas lidmašīnas un 26. 
augustā kopā ar Grieķiju, Kipru un Itāliju piedalījās militārās mācībās;

F. tā kā 10. jūnijā Francijas karakuģis saskārās ar ārkārtīgi naidīgu Turcijas karakuģu 
reakciju, kad tas NATO Jūras gvardes misijas ietvaros lūdza pārbaudīt Turcijas kuģi, ko 
turēja aizdomās par ANO Lībijai noteikto ieroču embargo pārkāpšanu; tā kā kopš 2020. 
gada janvāra Grieķija ir reģistrējusi vairāk nekā 600 gadījumu, kad Turcijas gaisa spēku 
lidaparāti ir ielidojuši tās gaisa telpā; tā kā šīs Turcijas darbības pavada arvien naidīgāka 
retorika pret Grieķiju un Kipru, citām ES dalībvalstīm un pašu ES;

G. tā kā izpētes sarunas starp Grieķiju un Turciju ir apturētas kopš 2016. gada marta; tā kā 
gan Grieķijas premjerministrs, gan Turcijas prezidents pēc tikšanās ANO Ģenerālajā 
asamblejā 2019. gada septembrī deva pozitīvu impulsu divpusējām attiecībām un 
politiskā dialoga atsākšanai decembrī, kam sekoja augsta līmeņa amatpersonu tikšanās 
2020. gada janvārī Ankarā, un 2020. gada februārī Atēnās tika apspriesti uzticības 
veicināšanas pasākumi;

H. tā kā 2019. gada janvārī Kipras, Ēģiptes, Grieķijas, Izraēlas, Itālijas, Jordānijas valdība 
un Palestīniešu pašpārvalde izveidoja Vidusjūras austrumdaļas gāzes forumu — 
daudznacionālu struktūru, kuras uzdevums ir attīstīt reģionālo gāzes tirgu un  resursu 
attīstības mehānismu; tā kā Turcijas Ārlietu ministrija to ir kritizējusi, apgalvojot, ka tās 
mērķis ir izslēgt Ankaru no reģionālās sadarbības un koordinācijas gāzes tirgū;

I. tā kā Turcija un Lībijas Nacionālās saskaņas valdība 2019. gada novembrī parakstīja 
saprašanās memorandu (SM), nosakot jaunu jūras jurisdikciju delimitāciju starp šīm 
abām valstīm, neraugoties uz to, ka to piekrastes nesaskaras un tām nav savstarpēji 
pretēju krastu; tā kā Turcijas un Lībijas saprašanās memorands par jūras jurisdikciju 
delimitāciju Vidusjūrā pārkāpj trešo valstu suverēnās tiesības, neatbilst jūras tiesībām 
un nevar radīt nekādas juridiskas sekas trešām valstīm; tā kā, ja šis saprašanās 
memorands tiks piemērots, tas faktiski nošķirs Vidusjūras austrumu un rietumu daļu un 
tādējādi apdraudēs jūras drošību;

J. tā kā 2020. gada 20. aprīlī Turcija nosūtīja uz Kipras EEZ urbšanas darbu kuģi 
“Yavuz”, kuru pavadīja Turcijas karakuģis; tā kā 2202. gada 30. jūlijā Turcija nosūtīja 
uz Kipras EEZ seismiskās izpētes kuģi “Barbaros”, kuru pavadīja Turcijas karakuģis un 
vēl viens palīgkuģis; tā kā 2020. gada 10. augustā Turcija nosūtīja pētniecības kuģi 
“Oruç Reis”, kuru pavadīja 17 karakuģi, uz Grieķijas ūdeņiem, lai tas kartētu jūras 
teritoriju, kurā varētu veikt naftas un gāzes urbumus un uz kuru jurisdikcijas tiesības ir 
izvirzījusi arī Turcija; tā kā Grieķija reaģēja, nosūtot savus karakuģus, lai izsekotu 
Turcijas kuģus, no kuriem viens sadūrās ar Grieķijas kuģi; tā kā 2020. gada 31. augustā 
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Turcija atkal pagarināja laiku izpētei, ko “Oruç Reis” veic Vidusjūras austrumdaļā, līdz 
12. septembrim; tā kā Turcijas jūras trauksmes paziņojums (Navtex) attiecas uz 
teritoriju, kas atrodas Grieķijas kontinentālajā šelfā; tā kā šīs Turcijas darbības ir 
izraisījušas Grieķijas un Turcijas attiecību būtisku pasliktināšanos;

K. tā kā pēc tam, kad beidzās termiņš 2020. gada 10. augustā izdotajam Navtex attiecībā uz 
ūdeņiem starp Turciju, Kipru un Krētu, Turcijas seismiskās pētniecības kuģis “Oruç 
Reis” 13. septembrī atgriezās ūdeņos netālu no Antālijas dienvidu provinces — un šāds 
solis varētu palīdzēt mazināt spriedzi starp Ankaru un Atēnām;

L. tā kā ierobežojošo pasākumu režīms, atbildot uz nelikumīgām urbšanas darbībām, ko 
Turcija veic Vidusjūras austrumdaļā, tika izveidots 2019. gada novembrī pēc tam, kad 
Padome vairākkārt bija paudusi bažas un stingri nosodījusi urbšanas darbības vairākos 
secinājumu kopumos, tostarp Eiropadomes 2018. gada 22. marta un 2019. gada 
20. jūnija secinājumos; tā kā 2020. gada 27. februārī Padome iekļāva ES sankciju 
sarakstā divus Turcijas Naftas korporācijas (TPAO) vadītājus, nosakot ceļošanas 
aizliegumu un līdzekļu iesaldēšanu — pēc Turcijas nelikumīgajām urbšanas darbībām 
Vidusjūras austrumdaļā; tā kā 2020. gada 28. augustā Padomes neformālā sanāksme 
(“Gimnihas sanāksme”) aicināja noteikt turpmākas mērķtiecīgas sankcijas pret Turciju 
gadījumā, ja tā nemazina saspīlējumu reģionā; tā kā šos ierobežojošos pasākumus 
apspriedīs Eiropadomes ārkārtas sanāksmē 2020. gada 24. un 25. septembrī; tā kā 2020. 
gada 10. septembrī Vidusjūras reģiona valstu Med7 samitā valstu vadītāji pauda pilnīgu 
atbalstu un solidaritāti ar Grieķiju un pauda nožēlu, ka Turcija nav reaģējusi uz ES 
atkārtotajiem aicinājumiem izbeigt vienpusējās un nelikumīgās darbības Vidusjūras 
austrumdaļā un Egejas jūrā;

M. tā kā PV/AP J. Borrell, kurš ir aktīvi darbojies šajā reģionā, kopā ar Eiropas Savienības 
Padomes prezidentvalsti Vāciju meklē risinājumus dialogā starp Turciju, Grieķiju un 
Kipru; tā kā, lai sekmētu šo dialogu, Turcijai ir jāatturas no vienpusējām darbībām; tā 
kā Padomes prezidentvalsts Vācijas jūlijā un augustā īstenotie starpniecības 
mēģinājumi, diemžēl, nebija sekmīgi; tā kā 2020. gada 6. augustā Ēģipte un Grieķija 
noslēdza divpusēju nolīgumu jūrniecības jomā, nospraužot EEZ robežas attiecībā uz 
naftas un gāzes urbšanas tiesībām, bet Grieķijas sarunas ar Turciju un Kipru par šo 
jautājumu ilgst jau 15 gadus un vēl nav beigušās;

N. tā kā NATO ir arī ierosinājusi dažādas iniciatīvas dialogam starp Grieķiju un Turciju un 
palīdzējusi tām risināt savstarpējās sarunas; tā kā NATO līguma 1. pantā ir noteikts, ka 
līguma puses apņemas ar mierīgiem paņēmieniem atrisināt jebkuru starptautisku 
konfliktu, kurā tās varētu būt iesaistītas, ar savu rīcību neapdraudot starptautisko mieru, 
drošību un taisnīgumu, un starptautiskajās attiecībās atturēties no jebkāda veida 
draudiem vai spēka lietošanas, kas ir pretrunā Apvienoto Nāciju Organizācijas 
mērķiem;

O. tā kā ANO Statūtos ir noteikts, ka valstīm ir jāapņemas ar mierīgiem paņēmieniem 
atrisināt jebkuru starptautisku konfliktu, kurā tās varētu būt iesaistītas, ar savu rīcību 
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neapdraudot starptautisko mieru, drošību un taisnīgumu, un starptautiskajās attiecībās 
atturēties no jebkāda veida draudiem vai spēka lietošanas, kas ir pretrunā Apvienoto 
Nāciju Organizācijas mērķiem,

1. pauž nopietnas bažas par patlaban notiekošo strīdu un ar to saistīto turpmākas militārās 
eskalācijas risku Vidusjūras reģiona austrumdaļā starp ES dalībvalstīm un ES 
kandidātvalsti; pauž stingru pārliecību, ka ilgtspējīgu konfliktu atrisināšanu var panākt 
tikai ar dialoga, diplomātijas un sarunu palīdzību, ievērojot labo gribu un starptautiskās 
tiesības;

2. nosoda Turcijas nelikumīgās darbības Grieķijas un Kipras kontinentālajā šelfā / EEZ, jo 
tās pārkāpj ES dalībvalstu suverēnās tiesības, un pauž pilnīgu solidaritāti ar Grieķiju un 
Kipru; mudina Turciju iesaistīties strīdu miermīlīgā atrisināšanā un atturēties no 
jebkādām vienpusējām un nelikumīgām darbībām vai draudiem, jo tas varētu negatīvi 
ietekmēt labas kaimiņattiecības;

3. atzinīgi vērtē Turcijas 2020. gada 12. septembra lēmumu atsaukt seismiskās pētniecības 
kuģi Oruç Reis, tādējādi sperot pirmo soli, lai mazinātu spriedzi Vidusjūras reģiona 
austrumdaļā; mudina Turciju izrādīt savaldību un turpināt aktīvi veicināt situācijas 
deeskalāciju, tostarp, ievērojot visu tās kaimiņvalstu teritoriālo integritāti un 
suverenitāti, nekavējoties izbeidzot jebkādas turpmākas nelikumīgas izpētes un urbšanas 
darbības Vidusjūras austrumdaļā, atturoties no Grieķijas gaisa telpas un Grieķijas un 
Kipras teritoriālo ūdeņu robežu pārkāpšanas un norobežojoties no nacionālistiskas un 
kareivīgas retorikas; noraida draudu un ļaunprātīgas izturēšanās pret dalībvalstīm un ES 
izmantošanu kā nepieņemamu un uzskata, ka šāda izturēšanās ES kandidātvalstij nav 
piedienīga; 

4. uzsver nepieciešamību rast risinājumu ar diplomātiskiem līdzekļiem, starpniecību un 
starptautiskajām tiesībām un stingri atbalsta konfliktā iesaistīto pušu atgriešanos pie 
dialoga; aicina visus iesaistītos dalībniekus, jo īpaši Turciju, apņemties steidzami 
mazināt saspīlējumu, atsaucot savus militāros spēku no šā reģiona, lai nodrošinātu 
dialogu un efektīvu sadarbību;

5. aicina Turciju, kā ES kandidātvalsti, pilnībā ievērot jūras tiesības un ES dalībvalstu 
Grieķijas un Kipras suverenitāti pār to teritoriālajiem ūdeņiem, kā arī to suverēnās 
tiesības pār to jūras zonām; atkārtoti aicina Turcijas valdību parakstīt un ratificēt 
UNCLOS un atgādina, ka, lai gan Turcija nav parakstījusi šo konvenciju, paražu tiesības 
paredz EEZ pat neapdzīvotām salām;

6. pauž nožēlu par to, ka pieaugošā spriedze apdraud izredzes atsākt tiešas sarunas par 
Kipras jautājuma visaptverošu atrisināšanu, lai gan tas joprojām ir visefektīvākais veids, 
kā noteikt robežas starp Kipras un Turcijas EEZ; mudina visas iesaistītās puses aktīvi 
atbalstīt sarunas par taisnīgu, visaptverošu un dzīvotspējīgu Kipras jautājuma 
risinājumu ANO sistēmā, kā ir noteikts attiecīgajās ANO Drošības padomes rezolūcijās, 
saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un ES acquis un ievērojot principus, kas ir 
Savienības pamatā;
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7. atzinīgi vērtē Kipras un Grieķijas valdības aicinājumu Turcijai godprātīgi risināt sarunas 
par jūras robežu noteikšanu starp to attiecīgajiem krastiem; mudina puses uzticēt 
attiecīgo strīdu risināšanu Starptautiskajai Tiesai (ICJ) Hāgā vai izmantot starptautisko 
šķīrējtiesu, ja izlīgumu nevar panākt ar starpniecības palīdzību; 

8. atzinīgi vērtē ES, jo īpaši AP/PV J. Borrell un Eiropas Savienības Padomes 
prezidentvalsts Vācijas, kā arī citu starptautisku iestāžu, piemēram, NATO, centienus 
palīdzēt rast risinājumu, izmantojot dialogu un diplomātiju; aicina visas puses, 
iesaistoties patiesā kolektīvā sadarbībā, labticīgi risināt sarunas par EEZ un kontinentālā 
šelfa robežu noteikšanu, pilnībā ievērojot starptautiskās tiesības un labu kaimiņattiecību 
principu; atbalsta priekšlikumu sarīkot daudzpusēju Vidusjūras reģiona austrumdaļai 
veltītu konferenci, kurā piedalītos visi iesaistītie dalībnieki, lai nodrošinātu platformu 
strīdu izšķiršanai ar dialoga palīdzību;

9. aicina Komisiju un visas dalībvalstis īstenot plašāku, iekļaujošu dialogu ar Turciju, 
veidot Vidusjūras reģionam paredzētu visaptverošu un stratēģisku drošības struktūru un 
attīstīt sadarbību enerģētikas jomā; aicina Komisiju un dalībvalstis šajā dialogā arī 
turpmāk stingri ievērot Savienības pamatvērtības un principus, tostarp cilvēktiesības, 
demokrātiju, tiesiskumu un solidaritātes principu;

10. steidzami aicina veikt visaptverošu vides riska novērtējumu visām urbšanas darbībām, 
ņemot vērā daudzos riskus, kas ir saistīti ar gāzes izpēti jūrā attiecībā uz vidi, 
darbaspēku un vietējiem iedzīvotājiem; aicina visas iesaistītās puses veikt ieguldījumus 
atjaunojamos energoresursos un ilgtspējīgā un klimatam draudzīgā nākotnē un aicina 
ES atbalstīt tāda zaļā kursa izstrādi Vidusjūras reģionam, kurš saturētu ieguldījumu 
plānus atjaunojamajā enerģijā plašākā reģionā, lai novērstu domstarpības saistībā ar 
ierobežotajiem fosilajiem iežiem, kas kaitē klimatam un videi;

11. pauž nopietnas bažas par pašreizējo stāvokli ES un Turcijas attiecībās, galvenokārt 
saistībā ar smago cilvēktiesību situāciju Turcijā un demokrātijas un tiesiskuma 
vājināšanos; uzsver Turcijas vienpusējo ārpolitikas iniciatīvu agrāko un pašreizējo 
negatīvo ietekmi plašākā reģionā un to, ka Turcijas nelikumīgās izpētes un urbšanas 
darbības Vidusjūras austrumdaļā vēl vairāk pasliktina ES un Turcijas attiecības 
kopumā; aicina Turciju un ES dalībvalstis apvienot centienus, lai atbalstītu Lībijā 
pastāvošā konflikta miermīlīgu atrisināšanu un politisko dialogu, un ievērot ANO 
Drošības padomes noteikto ieroču embargo; pauž nožēlu par Turcijas pašreizējās 
ārpolitikas un citu Vidusjūras reģionā īstenoto darbību negatīvo ietekmi uz šā reģiona 
stabilitāti; atkārtoti pauž savu nostāju, kas pausta 2019. gada 24. oktobra rezolūcijā par 
Turcijas militārajām operācijām Sīrijas ziemeļaustrumos un to sekām7;

12. aicina attiecīgos NATO forumus un jo īpaši Augsta līmeņa darba grupu parasto ieroču 
kontroles jautājumos steidzami apspriest ieroču kontroli Vidusjūras reģiona 
austrumdaļā;

13. atgādina, ka ES un Turcijas parlamentārais dialogs ir svarīgs dialoga un saspīlējuma 

7 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0049.
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mazināšanas centienu elements; pauž dziļu nožēlu par Turcijas Lielās asamblejas 
pastāvīgo atteikumu atjaunot ES un Turcijas Apvienotās parlamentārās komitejas 
(APK) divpusējās sanāksmes; prasa nekavējoties minētās sesijas turpināt;

14. norāda, ka no turpmākām sankcijām var izvairīties tikai tad, ja noritēs dialogs un patiesa 
sadarbība, kā arī būs vērojams konkrēts progress uz vietas; aicina Padomi būt gatavai 
izstrādāt sarakstu ar turpmākiem ierobežojošiem pasākumiem, ja nav panākts būtisks 
progress attiecībā uz sadarbību ar Turciju; ierosina, ka šādiem pasākumiem vajadzētu 
būt vērstiem uz konkrētām nozarēm un mērķiem; pauž stingru nostāju, ka šīm 
sankcijām nevajadzētu negatīvi ietekmēt Turcijas iedzīvotājus, mūsu atbalstu Turcijas 
neatkarīgajai pilsoniskajai sabiedrībai vai Turcijā dzīvojošos bēgļus;

15. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 
politikas jautājumos, NATO Parlamentārajai asamblejai un ģenerālsekretāram, Turcijas 
Republikas prezidentam, valdībai un parlamentam un ES dalībvalstīm.


