
 

Източно Средиземноморие: Турция трябва
незабавно да прекрати сондажните дейности
 

Евродепутатите осъждат действията в гръцката и кипърската изключителна
икономическа зона и изразяват солидарност с двете държави членки.
 
Евродепутатите изразиха загриженост във връзка с продължаващия спор и свързания с
него риск от по-нататъшна военна ескалация между държавите членки на ЕС и страна
кандидатка за членство в ЕС.
 
В навечерието на извънредното заседание на Европейския съвет на 24 и 25 септември,
посветен на опасната ескалация и ролята на Турция в Източното Средиземноморие,
евродепутатите изразиха тяхната пълна солидарност с Гърция и Кипър, в резолюция
приета с 601 гласа „за“, 57 гласа „против“ и 36 гласа „въздържал се“.
 
Заявявайки, че ЕС е ясен и решен да защитава своите интереси, членовете на ЕП
призовават  Турция  незабавно  да  прекрати  всякакви  по-нататъшни  незаконни
проучвателни и сондажни дейности в Източното Средиземноморие, да се въздържа от
нарушаване  на  гръцкото  въздушно  пространство  и  на  гръцките  и  кипърските
териториални  води  и  да  се  дистанцира  от  „националистичната  подстрекателска
реторика“.
 
Влошаване на отношенията между ЕС и Турция
 
Решение може да бъде намерено единствено чрез диалог, дипломация и преговори,
заявяват  евродепутатите  и  призовават  Турция  активно  да  допринесе  за  спешно
понижаване  на  напрежението,  като  оттегли  военните  си  сили  от  региона.  Те
приветстваха решението на Турция да изтегли един от своите кораби за сеизмични
проучвания  в  региона  на  12  септември  като  първа  стъпка  към  намаляване  на
напрежението, същевременно осъждайки плановете на Турция да удължи срока на
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• Турция трябва да се въздържа от едностранни провокации

• Tревоги относно състоянието на отношенията между ЕС и Турция

• Ще се разгледат допълнителни санкции
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действие на друг сондажен кораб.
 
Евродепутатите изразяват сериозна загриженост относно настоящото състояние на
отношенията  между  ЕС  и  Турция,  които  са  сериозно  засегнати  от  бедственото
положение на правата на човека и подкопаването на демокрацията и на принципите на
правовата държава в Турция.
 
Възможни са допълнителни санкции 
 
Те призовават Турция и държавите членки да подкрепят политическия диалог в Либия
и да се придържат към оръжейното ембарго, наложено от Съвета за сигурност на ООН.
Членовете  на  Европейския  парламент  изразяват  съжаление  във  връзка  с
отрицателните въздействия, които текущата турска външна политика и други действия
в Средиземно море оказват върху стабилността на региона, включително върху Сирия.
 
Като настояват, че допълнителни санкции могат да бъдат избегнати единствено чрез
диалог, те призовават Съвета да има готовност да изготви списък с допълнителни
ограничителни  мерки,  които  да  бъдат  секторни  и  целенасочени  и  да  не  оказват
отрицателни въздействие върху турския народ или бежанците, пребиваващи в Турция.
 
Контекст
 
През последните няколко месеца напрежението ескалира с увеличаването на турските
проучвателни  дейности  за  природен  газ  в  района  на  територията  на  гръцката  и
кипърската изключителна икономическа зона.  Междувременно гръцките и  турски
военни сили достигнаха  статут  на  „повишена готовност“  и  бяха  изпратени военни
кораби в зоната. Преди дебата във вторник, евродепутатите осъдиха проблематичната
роля на Турция в региона с г-н Борел по време на пленарната сесия през юли.
 
Допълнителна информация
Комисия по външни работи
Видео от дебата (16.9.2020 г.)
Неформално заседание на министрите на външните работи на ЕС (среща тип „Гимних“):
Бележки на ВП/ЗП Жозеп Борел по време на пресконференцията, 28.08.2020 г.
Дебат в Европейския парламент: Стабилност и сигурност в Средиземноморието и
отрицателна роля на Турция, 9.7.2020 г.
Решение (ОВППС) 2019/1894 на Съвета от 11 ноември 2019 година относно
ограничителни мерки с оглед на неразрешените сондажни дейности на Турция в
Източното Средиземноморие
Решение относно оръжейното ембарго на ООН срещу Либия
Служба на ЕП за парламентарни изследвания: Актуално състояние на морските
спорове в Източното Средиземноморие (04.09.2020 г.)
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали
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https://www.un.org/press/en/2020/sc14206.doc.htm
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-07-09-ITM-008_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=abf4705d-23ee-e7d9-793a-868faf471300&date=20200915#)
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84516/informal-meeting-eu-foreign-ministers-gymnich-remarks-hrvp-josep-borrell-press-conference_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84516/informal-meeting-eu-foreign-ministers-gymnich-remarks-hrvp-josep-borrell-press-conference_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-07-09-ITM-008_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-07-09-ITM-008_EN.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32019D1894
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32019D1894
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32019D1894
https://www.un.org/press/en/2020/sc14206.doc.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=turkey
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=turkey
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
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