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Introducere 

Comisia pentru petiții a efectuat o vizită de informare în Famagusta, Cipru, în perioada 7-

8 mai 2018. Scopul misiunii, care a fost condusă de președinta comisiei, Cecilia Wikström, a 

fost de a reevalua și de a actualiza informațiile privind situația din Famagusta și, în special, 

din zona închisă a orașului, denumită Varosha, în contextul petiției nr. 0733/2004, adresată de 

Loizos Afxentiou, în numele Mișcării Refugiaților din Famagusta, la 10 ani de la vizita 

anterioară de informare efectuată de comisie, care a avut loc în perioada 25-28 noiembrie 

2007. 

Luni, 7 mai, delegația a avut întâlniri cu petiționarul, cu două organizații bicomunale ale 

societății civile și cu primarul și membrii Consiliului municipal din Famagusta, la Casa UE 

din Nicosia, urmate de un dineu de lucru găzduit de președintele Camerei Reprezentanților, 

Demetris Syllouris, cu participarea Ministrului Afacerilor Externe al Republicii Cipru, Nicos 

Christodoulides, și a primarului orașului Famagusta, Alexis Galanos.  

Marți, 8 mai, delegația a avut o întâlnire cu Elizabeth Spehar, Reprezentant special al 

Secretarului general al ONU în Cipru și șefa misiunii, Forța ONU de menținere a păcii în 

Cipru (UNFICYP) și ulterior a mers să viziteze Famagusta și să vadă zona închisă a orașului, 

din locuri accesibile, inclusiv strada situată vizavi de casa petiționarului și o parte din plaja 

din Famagusta. O conferință de presă cu primarul orașului Famagusta, Alexis Galanos, a avut 

loc mai târziu în acea zi, la centrul cultural al orașului Famagusta din Deryneia, încheind 

partea oficială a programului. 

Context istoric și legislația internațională 

În urma loviturii de stat orchestrate de junta militară greacă împotriva arhiepiscopului 

Makarios la 15 iulie 1974, Turcia a invadat Cipru la 20 iulie 1974. Famagusta a fost capturată 

în timpul celei de a doua etape a invaziei turce în august 1974, când locuitorii săi au fugit din 

fața trupelor turce care înaintau. O parte extinsă din oraș, cu o suprafață de aproximativ 6,5 

km2 corespunzând în mare parte cartierului Varosha, locuit predominant de ciprioți greci, a 

fost apoi declarată „zonă interzisă”, a fost închisă, iar intrarea a fost strict interzisă tuturor 

persoanelor cu excepția personalului militar turc. În următorii doi ani, aceasta a fost jefuită în 

mod sistematic de armata turcă. Majoritatea bunurilor jefuite au fost transportate în Turcia, 

unde au fost vândute la licitație, iar altele au fost distribuite unor coloniști ilegali aduși pe 

insulă din Turcia. 

Retrocedarea cartierului Varosha către locuitorii săi de drept, sub administrația ONU, a fost 

prevăzută în Acordul la nivel înalt din 1979, în Rezoluțiile 550 (1984) și 789 (1992) ale 

Consiliului de Securitate al ONU, în Raportul Comisiei pentru petiții din 17 iulie 2008, în 

Declarația Parlamentului European din 14 februarie 2012 și în Rezoluția Parlamentului 

European din 6 iulie 2017. 

Ocupația continuă a 37 % din teritoriul Republicii Cipru, inclusiv Varosha, de forțele turce de 

ocupație constituie o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a drepturilor fundamentale 

ale cetățenilor UE de către Turcia și de către administrația sa subordonată ilegală, în teritoriile 

ocupate. 

Ca urmare a aderării Ciprului la UE la 1 mai 2004, Comisia, trei președinții ale Consiliului și 

vicepreședintele american Biden au încercat fără succes să ajungă la un „pachet de înțelegeri” 

care includea retrocedarea cartierului Varosha foștilor săi locuitori, sub administrația ONU, în 

mod explicit (LU, FI) sau implicit (BE), în schimbul altor elemente.  
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Progrese realizate de la vizita de informare anterioară din 25-28 noiembrie 2007 

În 2010, președintele de atunci al Republicii Cipru, dl Christofias, a prezentat, fără succes, o 

propunere care includea retrocedarea cartierului Varosha.  

Când dl Anastasiades a fost ales președinte în 2013, acesta a propus un pachet de măsuri de 

consolidare a încrederii, care includea retrocedarea cartierului Varosha. Negocieri cu adevărat 

substanțiale cu privire la o soluționare globală au început în 2015, înregistrându-se progrese 

fără precedent în majoritatea celor șase capitole de negociere, acestea culminând cu 

deschiderea Conferinței privind Cipru din Geneva, la 11 ianuarie 2017, doar la câteva zile 

după ce Secretarul general al ONU, António Guterres, și-a început mandatul.  

Din păcate, Conferința privind Cipru s-a încheiat fără să se ajungă la un acord, în Crans-

Montana, Elveția, la 7 iulie 2017, în principal din cauza intransigenței Turciei cu privire la 

problema securității și a garanțiilor.  

Reluarea negocierilor de soluționare privind Cipru rămâne incertă, deoarece recenta criză a 

explorării zăcămintelor de gaz offshore a legat această chestiune de perspectivele relansării 

procesului de soluționare. În cadrul unui eveniment social găzduit de dna Spehar la 

16 aprilie 2018, liderii comunității nu au depășit impasul. În iulie 2018, Secretarul general al 

ONU a desemnat-o pe Jane Holl Lute ca trimis personal, pentru a înțelege care este stadiul 

reflecțiilor tuturor părților după Crans-Montana.  

Petiție 

Petiția nr. 0733/2004, adresată Comisiei pentru petiții, în iulie 2004, de către Loizos 

Afxentiou, în numele Mișcării Refugiaților din Famagusta, reprezentând peste 30 000 de 

cetățeni europeni, refugiați din Famagusta încă din august 1974, și urmașii acestora. 

În petiție se solicita ca măsurile globale propuse de Comisia Europeană pentru a pune capăt 

izolării comunității cipriote turce, să includă retrocedarea zonei închise a orașului Famagusta 

către locuitorii săi de drept. 

Alături de retrocedarea zonei închise a orașului Famagusta către locuitorii săi de drept, petiția 

a avut în vedere și renovarea și modernizarea operațională a portului Famagusta. La 

finalizarea lucrărilor de renovare, exploatarea portului ar putea fi preluată de o autoritate 

portuară, o întreprindere privată, cu drept de proprietate egal, bicomunal. 

Petiția a subliniat că retrocedarea zonei închise a orașului Famagusta către locuitorii săi de 

drept nu ar implica necesitatea de a reloca populația în zonele ocupate, deoarece această parte 

a orașului a rămas nelocuită de la ocuparea sa de către forțele militare turce, în august 1974. 

Obiectivul declarat al petiției era un oraș în care cele două comunități ale insulei să coopereze 

în mod eficient, într-un climat de securitate și respect reciproc, pentru a atinge un nivel de 

coexistență pașnică și de prosperitate pe care majoritatea ciprioților ar dori să îl 

împărtășească, în cadrul unui stat cipriot federal, bicomunal și bizonal. 

N.B. Este important de remarcat aici că, la 27 februarie 2006, Consiliul a adoptat 

Regulamentul (CE) nr. 389/2006 privind crearea unui instrument de sprijin financiar în scopul 

de a încuraja dezvoltarea economică a comunității cipriote turce. Pe de altă parte, ar trebui 

remarcat că Turcia a închis cartierul Varosha, astfel cum se afirmă în documentele relevante 

ale CSONU. Ocupația militară turcă se extinde pe o suprafață corespunzând unui procent de 

37 % din teritoriul Republicii Cipru, Varosha rămânând până în ziua de azi singura zonă 

inaccesibilă și închisă, aflată în partea ocupată a Ciprului, sub controlul direct al armatei turce. 
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În temeiul acestui regulament, între 2006 și 2016, a fost programată suma totală de 449 de 

milioane EUR. Din 2014 până în 2020, în baza cadrului financiar multianual al UE (CFM), 

este prevăzută suma de 30 de milioane EUR pe an. 

Rezumatul întâlnirilor 

Preambul 

Toate întâlnirile au fost deschise de președintă, care a început întotdeauna prin prezentarea 

membrilor delegației, specificând obiectivele misiunii și întrebând diferiții actori ce acțiune 

concretă ar dori să se realizeze pentru ca obiectivul petiției să progreseze. 

Președinta a încheiat toate întâlnirile mulțumindu-le participanților, luându-și angajamentul de 

a menține petiția deschisă și flacăra aprinsă, fără să facă vreo promisiune, dar subliniind faptul 

că politicienii nu pot și nu ar trebui să renunțe niciodată și că, oricât de dificil ar putea părea 

contextul actual, o soluție la tragedia umană din Varosha trebuie și va fi găsită.  

Sesiuni de informare oferite de Ierotheos Papadopoulos, șeful reprezentanței CE în Cipru, și 

de Andreas Kettis, șeful Biroului de legătură al PE în Cipru 

Dl Kettis și dl Papadopoulos au salutat delegația și au organizat o sesiune de informare vizând 

în principal următoarele aspecte: 

 istoria invaziei și capturarea Famagustei în august 1974; 

 pachetul de măsuri de consolidare a încrederii, ce includea retrocedarea cartierului 

Varosha, propus de președintele Anastasiades cu ocazia alegerii sale în 2013, și 

contrapropunerea ciprioților turci; 

 încercarea nereușită de mediere a vicepreședintelui american Biden, ce includea o 

propunere de a permite unui grup de experți internaționali să intre în Varosha și să 

raporteze cu privire la necesitățile imediate de reconstrucție, când a vizitat insula în 

21-22 mai 2014; 

 progresul fără precedent al negocierilor dintre cei doi lideri Anastasiades și Akinci, în 

perioada mai 2015 - iulie 2017; 

 încheierea Conferinței privind Cipru, la Crans-Montana, la 7 iulie 2017, în principal 

din cauza lipsei unui acord cu privire la capitolul securității și garanțiilor, care este 

singurul aspect extern al problemei cipriote, deoarece implică puterile garante ale 

Greciei, Turciei și Regatului Unit, în temeiul Tratatului de garanție din 1960 și al 

Tratatului de alianță; 

 diferitele opinii ale Turciei, precum și ale liderului cipriot turc și ale comunității 

turcilor ciprioți privind fezabilitatea unei soluții federale; 

 recenta criză a explorării zăcămintelor de gaz offshore, care implică blocarea de către 

forțele navale turce a operațiunilor de foraj ale vaselor ENI în cadrul zonei economice 

exclusive a Ciprului; 

 retorica agresivă a dlui Erdogan din perioada premergătoare alegerilor prezidențiale și 

parlamentare anticipate, în Turcia, la 24 iunie. 

La finalul sesiunii de informare, președinta a făcut câteva anunțuri cu privire la securitate, 

comunicare și alte aspecte ale vizitei programate în Famagusta pentru a doua zi. 

În răspunsurile sale la întrebările adresate de membri, dl Kettis a făcut de asemenea o scurtă 
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referire la hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului împotriva Turciei privind 

problema proprietății, care au dus și la plata unei despăgubiri, cel puțin într-un caz. 

Întâlnirea cu petiționarul 

Loizos Afxentiou a venit la întâlnirea cu delegația împreună cu fiul său, Andreas, care, la 18 

ani, a fost înrolat în Garda națională cipriotă, efectuând un serviciu obligatoriu de 14 luni.  

Petiționarul a povestit cum, în seara zilei de 14 august 1974, familia sa a fugit din Famagusta. 

Credeau că vor fi lipsi numai în acea noapte și că se vor putea întoarce acasă a doua zi. Au 

trecut aproape 44 de ani de atunci dar petiționarul încă tânjește să se întoarcă acasă. 

Acesta a explicat apoi cum, după ce Famagusta a fost capturată, o mare parte din oraș a fost 

închisă, declarată zonă militară și jefuită în mod sistematic de armata turcă și cum aceasta 

rămâne închisă, lăsată în voia forțelor naturii, sub controlul direct al forțelor armate turce și al 

guvernului turc, un monument al crudei iraționalități a ocupației turce. Casa lui, jefuită și 

goală, se află chiar în spatele gardului, în zona închisă, dar, cu toate acestea, încă îl atrage, așa 

cum orice casă își atrage locuitorii.   

Viața s-a schimbat dramatic din ziua în care a fugit din Famagusta, familia sa fiind refugiată 

în propria țară. Generația care a făcut efectiv din Famagusta un centru vibrant și 

cosmopolitan, așa cum a fost până în 1974, dispare în mod inexorabil, rămânând cu amintiri 

frumoase, cu cicatricile vieții de refugiat și cu dorința neîmplinită de a se reîntoarce acasă, 

măcar pentru odihna lor veșnică. 

Petiționarul a informat delegația că a elaborat petiția, pe care a înmânat-o președintelui nou 

ales al Parlamentului European, Josep Borrel Fontelles, la 20 iulie 2004, ca urmare a 

rezultatului ultimei încercări de atunci de a soluționa problema cipriotă, din aprilie 2004, și 

având în vedere aderarea Ciprului la Uniunea Europeană. Alături de alți 24 de locuitori din 

Famagusta, acesta s-a deplasat la sediul Parlamentului European și a organizat o demonstrație 

de o zi, militând pentru reunificarea Ciprului și pentru retrocedarea zonei închise a orașului 

Famagusta către locuitorii săi de drept, ca un prim pas către atingerea acestui obiectiv. 

Petiționarul a reiterat faptul că este hotărât să se întoarcă acasă în Famagusta și a adăugat că 

familia sa a discutat această perspectivă și a fost de acord că se vor întoarce în momentul în 

care acest lucru devine posibil. 

Andreas, fiul petiționarului, a descris cum atât el, cât și fratele său mai mare, consideră 

Famagusta orașul lor natal, chiar dacă s-au născut și au crescut într-un alt oraș din Cipru. A 

ajuns să cunoască Famagusta prin intermediul părinților și al bunicilor săi și din vizitele 

efectuate în oraș și în preajma casei familiale, aflată chiar în spatele gardului. 

Andreas a fost întrebat dacă are prieteni ciprioți turci și ce cred alți ciprioți greci de vârsta lui 

despre ciprioții turci. Andreas a răspuns că a întâlnit ciprioți turci prin intermediul tatălui său 

și că îi consideră și pe ei ciprioți, dar. din păcate, nu a avut ocazia să își facă prieteni ciprioți 

turci în zonele libere din Cipru. Are prieteni care frecventează o școală privată din Nicosia 

(școală cu predare în limba engleză), unde merg și ciprioții turci, iar aceștia au spus că nu au 

probleme cu ciprioții turci. 

În observațiile sale finale, petiționarul și-a exprimat speranța că Comisia pentru petiții va 

raporta cu privire la condițiile actuale de ocupare a Famagustei, reafirmând constatările 

misiunii de informare anterioare și ale raportului din 2008, având în vedere că nimic nu s-a 

schimbat în ultimii 10 ani, cu excepția faptului că toți refugiații ciprioți, printre care și 

refugiații din Famagusta, sunt încă privați de viața pe care ar duce-o dacă ar fi fost liberi să 

locuiască în Famagusta și dacă Ciprul nu s-ar fi aflat sub ocupație. Acesta a continuat, 
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spunând că comunitatea internațională a reacționat la politicile și/sau la acțiunile unor state 

(altele decât Turcia) care constituie o amenințare la adresa păcii internaționale sau care 

încalcă drepturile omului sau libertățile fundamentale, impunând sancțiuni ca mijloc de 

aliniere a acestora la dreptul internațional. El a cerut Comisiei pentru petiții să solicite Turciei 

să stabilească o anumită dată până la care să cedeze controlul asupra zonei închise din 

Famagusta, redând-o locuitorilor săi de drept și ca, până la această dată, să le permită 

experților, inclusiv ciprioților greci și ciprioților turci să intre în zona închisă pentru a evalua 

situația și pentru a elabora un raport privind ceea ce ar fi necesar pentru reabilitarea zonei. 

Dacă guvernul Turciei nu se va supune acestei solicitări, atunci Uniunea Europeană trebuie să 

solicite impunerea unor sancțiuni Turciei, până când aceasta va respecta dreptul internațional 

și va înceta să încalce drepturile omului și libertățile fundamentale ale cetățenilor europeni.   

Întâlnirea cu reprezentanții organizațiilor bicomunale ale societății civile 

Yiota Afxentiou și Serdar Atai, reprezentând organizațiile bicomunale „Famagusta, orașul 

nostru” și, respectiv „Inițiativa Famagusta”, au formulat următoarele observații: 

 aceștia cred cu fermitate că retrocedarea cartierului Varosha locuitorilor săi de drept 

poate fi pusă în aplicare independent de adoptarea unei soluții globale; 

 o asemenea mișcare ar constitui o formidabilă măsură de consolidare a încrederii; 

 cetățenii din Famagusta se află în această situație din cauza unor agende politice care 

distrug legăturile dintre cele două comunități; 

 necesitatea unei acțiuni la nivelul UE pentru a obține retrocedarea cartierului Varosha; 

 reabilitarea portului Famagusta și operarea acestuia sub supravegherea UE ar însoți 

retrocedarea cartierului Varosha către locuitorii săi de drept; 

 din păcate, Turcia utilizează Varosha ca monedă de schimb; 

 organizațiile locale ale ciprioților greci și ale ciprioților turci și-au unit forțele în 2012, 

iar în aprilie 2014, pentru prima oară, au sărbătorit împreună Vinerea Mare, în 

prezența a 5 000 de persoane din ambele comunități; 

 organizarea continuă a unor astfel de evenimente comune este foarte utilă pentru 

promovarea reconcilierii între cele două comunități. 

Delegația a ascultat apoi un apel foarte emoționant al unei doamne pe nume Tonia și al mamei 

sale, Cleopatra, care au deplâns pierderea averilor lor, vândute la licitație de armata turcă de 

ocupație, și care au solicitat cel puțin să își recupereze amintirile. 

Întâlnire cu primarul orașului Famagusta, Alexis Galanos, și cu liderii grupurilor politice din 

Consiliul Municipal Famagusta 

Dl Galanos au formulat următoarele observații: 

 Famagusta este o tragedie umană și o chestiune umanitară, nu un element de 

negociere; în acest sens, el nu este de acord ca Turcia să utilizeze orașul ca monedă de 

schimb; 

 a reamintit Rezoluțiile 550 și 789 ale Consiliului de Securitate al ONU; 

 retrocedarea cartierului Varosha ar constitui o măsură formidabilă de consolidare a 

încrederii; 
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 a confirmat dorința Consiliului Municipal Famagusta de a se reuni cu comunitatea 

cipriotă turcă și de a construi împreună Republica Federală Cipru; 

 a solicitat delegației să reafirme rezoluțiile sale anterioare, să rămână fermă în ceea ce 

privește principiile europene și să respingă șantajul Turciei. 

 

Dineul de lucru găzduit de președintele Camerei Reprezentanților, Demetris Syllouris 

Dl Syllouris a salutat delegația și noua vizită de informare, la 10 ani de la cea anterioară, și și-

a exprimat aprecierea pentru sprijinul permanent al Parlamentului European în ce privește 

lupta pentru dreptate a poporului cipriot. Comisia pentru petiții, a spus el, joacă un rol esențial 

în ce privește conectarea cetățenilor cu instituțiile UE și reducerea deficitului democratic al 

Uniunii. În ciuda faptului că deciziile Comisiei pentru petiții nu sunt obligatorii, el se așteaptă 

ca UE și instituțiile sale să exprime o solidaritate concretă și să exercite o presiune tot mai 

mare asupra Turciei, pentru ca aceasta să își respecte pe deplin obligațiile în calitate de țară 

candidată și să renunțe la atitudinea sa intransigentă și la politica expansionistă. Acesta a mai 

spus că orice soluție la problema cipriotă trebuie să respecte rezoluțiile și deciziile Consiliului 

de Securitate al ONU și să fie pe deplin compatibilă cu valorile și principiile europene, cu 

acquis-ul comunitar, cu dreptul internațional și cu respectarea drepturilor omului. În acest 

context, el a reamintit Rezoluțiile 550 și 789 ale Consiliului de Securitate al ONU și eforturile 

continue ale Camerei Reprezentanților, inclusiv propriile sale rezoluții, în vederea retrocedării 

cartierului Varosha către locuitorii săi de drept, acest demers fiind un element esențial pentru 

soluționarea problemei cipriote. Ca o măsură de consolidare a încrederii, această retrocedare 

ar putea deveni un catalizator pentru o soluționare globală, creând condiții de cooperare, 

respect reciproc și încredere între cele două comunități din Cipru. El a confirmat 

angajamentul părții cipriote grece pentru o soluție globală, echitabilă și durabilă la problema 

cipriotă. În sfârșit, și-a exprimat speranța că armata de ocupație ar putea să renunțe la 

atitudinea sa intransigentă și provocatoare și i-ar putea permite delegației, chiar și în ultima 

clipă, să intre în zona închisă din Famagusta și să vadă cu propriii săi ochi care sunt 

consecințele invaziei turce. 

La rândul său, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Cipru, Nicos Christodoulides, a 

salutat misiunea de informare a Comisiei pentru petiții cu privire la zona ocupată din 

Famagusta. El a acordat o importanță deosebită acestei misiuni, deoarece este derulată de 

Parlamentul European, singura instituție UE care este aleasă direct de cetățenii statelor 

membre ale UE. În același timp, acesta a mai afirmat că vizita PETI are loc într-un moment 

foarte special, deoarece suntem martorii unei încercări a Secretarului general ONU de a 

reîncepe discuțiile, după ultima încercare nereușită de la Crans-Montana, când, pentru prima 

dată de la începerea negocierilor, în 1976, părțile au fost atât de aproape de a ajunge la o 

înțelegere. Problema cipriotă este o problemă europeană, iar el a salutat implicarea instituțiilor 

UE în încercarea de a ajunge la o soluție care nu se va abate de la valorile și principiile UE și 

care va fi compatibilă cu acquis-ul comunitar. Importanța retrocedării zonei închise a 

cartierului Varosha către locuitorii săi de drept, ce poate acționa ca un catalizator pentru 

încercările de a ajunge la o soluție la problema cipriotă, este prevăzută în termeni foarte clari 

în rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU și ale Parlamentului European. Prin urmare, 

este deosebit de important ca retrocedarea zonei închise a cartierului Varosha să rămână pe 

ordinea de zi și în atenția mass-mediei, deoarece reprezintă și o încălcare flagrantă a 

drepturilor omului. Aceasta este chiar una dintre principalele realizări ale vizitei PETI, a spus 

el. Ca urmare a acestei vizite și a adoptării raportului misiunii, președintele Parlamentului 
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European ar putea aduce chestiunea zonei închise a cartierului Varosha în atenția Consiliului 

European, în contextul unei viitoare sesiuni. În ceea ce privește punctul de trecere a frontierei 

de la Deryneia, care duce la orașul închis, acesta a confirmat că procedurile relevante pentru 

deschiderea sa se află într-un stadiu avansat și speră că acest punct de trecere va fi deschis 

până la 1 iulie 2018, așa cum fusese convenit. Va fi o evoluție pozitivă, care va consolida și 

cerințele pentru retrocedarea cartierului Varosha. 

 

Întâlnire cu Elizabeth Spehar, Reprezentantul special al Secretarului general al ONU în Cipru 

și șefa misiunii, Forța ONU de menținere a păcii în Cipru (UNFICYP) 

Dna Spehar a adresat un salut foarte călduros delegației și a prezentat pe scurt situația actuală 

de pe insulă, rolul ONU în acest sens și stadiul actual după Crans-Montana: 

 în perioada mai 2015 (alegerea dlui Akinci) și iulie 2017, s-au înregistrat progrese fără 

precedent în ceea ce privește numeroase capitole de negociere; cele mai dificile două 

capitole de negociere (din șase, în total) au fost abordate spre final: s-au făcut progrese 

importante în ceea ce privește teritoriul, iar acest lucru a adus securitate și garanții; 

 

 această situație a dus la organizarea Conferinței privind Cipru în ianuarie 2017, care a 

continuat la Crans-Montana, în perioada iunie-iulie, cu o „abordare globală” și 

necesitatea unui acord la nivelul tuturor capitolelor. Secretarul general al ONU nou 

ales s-a implicat foarte activ în runda finală de negocieri și a prezentat cadrul Guterres;  

 

 dna Spehar a făcut referire la cadrul Guterres ca fiind una dintre cele mai mari realizări 

și „moștenirea” conferinței de la Crans-Montana, care nu ar trebui pierdută, deoarece 

ar putea fi esențială pentru o viitoare reînnoire a procesului;   

 

 de la încheierea Conferinței privind Ciprul la 7 iulie 2017, nu au mai existat alte 

negocieri, iar neîncrederea dintre părți s-a accentuat;  

 

 bunele oficii ale Secretarului general al ONU rămân valabile în cadrul mandatului 

CSONU, dar ONU are nevoie ca toate părțile să dorească să se reîntoarcă la masa 

negocierilor, să aibă o viziune comună cu privire la direcția în care se îndreaptă și la 

modul în care vor ajunge acolo;  

 

 acest lucru se va întâmpla numai atunci când părțile, în special cei doi lideri (este un 

proces condus de lideri) simt că este posibil să se reîntoarcă la negocieri de fond, 

orientate spre rezultate; 

 

 dineul informal cu cei doi lideri, găzduit de dna Spehar la 16 aprilie 2018, a fost 

cordial, însă neconcludent;  

 

 este necesar un proces formal, mai structurat, pentru a afla unde se situează toate 

părțile; în acest scop, Secretarul general alege în prezent un trimis temporar1 care să 

                                                 
1 în iulie 2018, Secretarul general a numit-o în această funcție pe Jane Holl Lute. 
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aibă consultări în viitorul apropiat cu toate părțile, pentru a afla rezultatul reflecțiilor 

lor după încheierea Conferinței privind Cipru; 

 

 Varosha a fost întotdeauna o componentă centrală a chestiunilor majore din cadrul 

problemei cipriote, ce va trebui soluționată, și a făcut adesea, la momente diferite, 

obiectul creativității diferitelor țări, diferitelor entități, chiar în cadrul ONU, în 

încercarea de a vedea dacă soluționarea chestiunii cartierului îngrădit Varosha ar putea 

reprezenta o măsură de consolidare a încrederii, poate un pas înainte pentru o 

soluționare globală;  

 

 din păcate, acest lucru nu s-a dovedit niciodată posibil de-a lungul anilor, deoarece 

diferitele propuneri venite din partea ciprioților greci și a ciprioților turci nu au fost 

niciodată compatibile. 

 

 

Ofițerul UNFICYP a oferit informații suplimentare privind situația din Varosha, prezentând 

inclusiv câteva diapozitive: 

 limita de sud a cartierului Varosha este disputată, UNFICYP a stabilit șase posturi de 

observație în Varosha, dintre care două sunt și astăzi păzite, pentru a menține statu-

quo-ul militar al zonei îngrădite a cartierului Varosha; 

 

 ONU susține că, din 1974, responsabilitatea menținerii statu-quo-ului în zona îngrădită 

a cartierului Varosha le revine forțelor turce și, finalmente, guvernului Turciei;  

 

 activitățile UNFICYP din Varosha sunt restricționate, accesul este posibil numai prin 

punctul de verificare controlat de forțe turce din nord, patrulele mobile ale ONU sunt 

permise cu anumite restricții, precum restricția de oprire, limite de viteză și utilizarea 

unei anumite rute. 

Dna Spehar a dat următoarele răspunsuri la întrebările adresate de membri: 

 cu privire la cadrul Guterres: acesta ar trebui să fie confidențial, iar rapoartele din 

mass-media au creat doar confuzii. Totuși, acesta va fi discutat și clarificat în cadrul 

următoarelor consultări cu părțile; 

 

 cu privire la limitele cartierului Varosha: nu a existat niciodată un acord între ONU și 

forțele beligerante cu privire la liniile exacte de încetare a focului, deoarece focul a 

încetat în 1974 dar nu a existat niciodată un acord de încetare a focului; 

 

 cu privire la promovarea de către ONU a ideii unui grup de experți care să aibă acces 

la cartierul Varosha pentru a evalua nevoile de reconstrucție: aceasta este una dintre 

ideile ce fac parte din numeroasele măsuri de consolidare a încrederii care au circulat 

de-a lungul anilor. Vicepreședintele american Biden, în timpul vizitei sale din mai 

2014, a menționat o idee similară, dar care, din păcate, nu a dat roade, niciuna dintre 

aceste idei creative nefiind acceptată până în ziua de azi; 
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 cu privire la deschiderea punctelor de trecere de la Deryneia și Lefka: ONU ar saluta 

punerea în aplicare a acestei măsuri de consolidare a încrederii, care a fost convenită 

reciproc de către părți și care ar fi benefică pentru ambele comunități; 

 

 cu privire la rolul dlui Erdogan: guvernul turc este o parte esențială la aceste discuții 

atunci când vine vorba despre securitate și garanții, iar Secretarul general se întâlnește 

regulat cu reprezentanții Turciei, așa cum se întâlnește și cu numeroase alte state 

membre cheie. În cadrul întâlnirilor sale cu dl Erdogan, Cipru tinde să fie unul dintre 

subiecte, însă nu singurul. 

Vizita în Famagusta  

După întâlnirea cu dna Spehar, delegația s-a întâlnit cu petiționarul pe traseu l-a însoțit cu 

autobuzul până în Famagusta, pentru a vedea zona închisă a orașului, din locurile accesibile. 

În timpul călătoriei, atât petiționarul, cât și dna Attalides din cadrul EPLO, Cipru, au oferit 

informații valoroase delegației cu privire la bogata istorie a orașului Famagusta. 

Intrarea în teritoriile ocupate prin punctul de trecere Strovilia a fost lipsită de evenimente. 

Din momentul în care autobuzul delegației a trecut în teritoriile ocupate, acesta a fost urmărit 

de reprezentanți ai administrației subordonate ilegale („funcționari ai Ministerului de Externe” 

și „poliția”), precum și de membri ai organizației ultranaționaliste turce, cunoscută sub 

numele de „lupii suri”. 

Delegația a făcut un tur în jurul zonei închise a orașului, inclusiv o oprire pentru a vedea casa 

petiționarului (chiar în spatele gardului); acesta a făcut o scurtă prezentare membrilor 

delegației, care au putut observa starea în care se află casele refugiaților europeni: jefuite și 

lăsate în voia forțelor naturii, în spatele unui gard cu inscripții repetate, pentru ca toată lumea 

să știe că este o „zonă militară” și că este interzis să se facă fotografii sau înregistrări video. 

De la casa petiționarului, delegația a mers pe jos până la biserica din cartier, Ayia Zoni, o 

biserică parohială din secolul XVI, care de-abia se vedea în spatele unor butoaie vechi și 

ruginite de petrol, umplute cu beton; biserica avea crucea ruptă, dar clopotnița frumos 

sculptată a rămas mărturie a vechii splendori a secolelor trecute.  

Delegația a decis să facă un ocol neprevăzut spre singurul punct de intrare în Varosha, păzit 

de forțele turce, unde președinta a ieșit din autobuz, a mers pe jos până la punctul de control și 

a cerut să îl vadă pe comandantul turc, pe nume Ali, pentru a solicita accesul delegației în 

orașul închis. Președintei i s-a spus să îl aștepte pe comandantul turc la poartă; l-a văzut 

venind spre ea, dar apoi se pare că acesta a primit un telefon, i-a întors spatele și a plecat. În 

consecință, delegației nu i s-a permis să intre în Varosha. 

Vizită în părțile accesibile ale plajei Famagusta, de unde țărmul zonei închise a cartierului 

Varosha poate fi văzut, dar nu fotografiat, deoarece este considerat „zonă militară”. 

Delegația a vizitat apoi plaja Famagusta, unde „lupii suri” au arborat steagurile Turciei și au 

încercat într-un mod foarte deranjant să îi abordeze pe membrii delegației, în special pe 

președintă. 

Președinta și, în mai mică măsură, ceilalți membri ai delegației, au fost imediat abordați de o 

mulțime de aproximativ 150 de locuitori din Famagusta (în special ciprioți greci), care și-au 

exprimat cu voce tare dorința, mulți dintre aceștia cu disperare și lacrimi, de a se reîntoarce 
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acasă; aceștia au fost flancați la mică distanță de aproximativ 20 de „lupi suri” ce fluturau 

steagurile Turciei și ale „RTCN” și făceau, cu mâna dreaptă, semnul caracteristic al 

organizației lor.  

Așa cum se anticipase, condițiile de securitate din timpul acestei vizite speciale, ce a durat 

aproximativ 30 de minute, au fost departe de a fi ideale, deoarece atmosfera a fost foarte 

încordată. În acest sens, nu este deloc sigur că membrii „poliției” prezenți pe plajă ar fi 

intervenit în cazul unui incident și, dacă ar fi intervenit, în ce măsură ar fi făcut-o, deoarece se 

știe că „lupii suri” se bucură de impunitate totală pentru infracțiunile lor și nu au fost 

niciodată urmăriți penal. 

Conferință de presă cu primarul orașului Famagusta, Alexis Galanos, la centrul cultural al 

orașului Famagusta din Deryneia  

După vizita pe plaja Famagusta, delegația s-a reîntors în zonele aflate sub controlul efectiv al 

guvernului Republicii Cipru, prin același punct de trecere din Strovilia, și a participat la 

conferința de presă planificată, în Deryneia. 

Aproximativ 300 de locuitori din Famagusta, aduși cu autobuze închiriate din Nicosia, 

Limassol și Larnaca, au întâmpinat foarte emoționați delegația înainte de începerea 

conferinței de presă. 

„Compasiunea pentru Varosha nu poate masca adevărul dureros”, raportează mass-media 

locală. 

Președinta a făcut următoarea declarație:  

EXTRASE: 

„Au trecut 44 de ani (de la invazia turcă), iar comunitatea internațională (ONU, UE etc.) a 

făcut ce a putut, Ciprul a aderat la UE, iar noi ne aflăm astăzi aici pentru a urmări aspectele 

semnalate în petiție și în urma vizitei noastre anterioare din 2007. Este un moment foarte 

sensibil pentru Cipru și pentru Europa, timpul trece, generațiile se duc, iar cele două 

comunități uită cum să conviețuiască. Nu vă pot da vreo speranță că această vizită va rezolva 

conflictul și situația, nici măcar o speranță, dar ceea ce vă pot promite este că această comisie 

ia situația foarte în serios și încearcă să analizeze orice posibil progres minor care se poate 

face. Așadar, în cadrul acestui proces, apelăm la competențele noastre politice și la enorma 

noastră creativitate. Reiterăm profunda noastră convingere, exprimată ultima dată în rezoluția 

noastră din iulie 2017, că retrocedarea orașului Famagusta ar putea fi un punct foarte bun de 

plecare către reunificarea deplină a insulei, însă Comisia și Consiliul ezită puțin în acest sens. 

Desigur, este vorba de valorile și principiile fundamentale care stau la baza UE. A fost dificil 

să le explic acestor oameni foarte disperați cu care ne-am întâlnit în timpul vizitei noastre că 

singurul lucru pe care îl putem face este să ascultăm cerințele voastre și să le dăm glas, să 

păstrăm flacăra aprinsă. Nu sunteți singuri, vă susținem în acest sens. Alături de toți colegii 

mei de astăzi, suntem cu toții, nu doar europeni, ci și cetățeni ai Famagustei.” 

Primarul orașului Famagusta, Alexis Galanos, a afirmat că Famagusta nu este „doar o măsură 

de consolidare a încrederii. Este mult mai mult decât atât. Este o problemă umanitară pentru 

Europa”. 

Mass-media cipriotă turcă a fost de asemenea invitată la conferința de presă, dar se pare că nu 

a fost reprezentată. 
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Concluzii și posibilități de evoluție 

 În ciuda întâlnirilor foarte emoționante cu petiționarul, cu fiul său și cu alți refugiați 

din Varosha, care au solicitat acțiuni concrete din partea delegației PETI, este dificil 

de imaginat, în contextul politic actual, că un pachet de măsuri de consolidare a 

încrederii care include retrocedarea cartierului Varosha către locuitorii săi de drept 

este posibil în afara unui acord privind o soluționare globală; cu toate acestea, o 

măsură concretă de consolidare a încrederii, precum retrocedarea cartierului Varosha 

către locuitorii săi de drept, cu perspectiva unei coexistențe pașnice între ciprioții greci 

și ciprioții turci, ar putea fi singura modalitate de impulsionare a eforturilor în vederea 

asigurării unei soluționări globale a problemei cipriote.  

 Până în prezent, toate încercările anterioare ale celor trei președinții ale Consiliului UE 

din 2005, 2006 și 2010, precum și Planul general pentru Famagusta, al 

vicepreședintelui american Biden, din mai 2014, de a ajunge la un „pachet de 

înțelegeri” ce includea retrocedarea cartierului Varosha foștilor săi locuitori, sub 

administrația ONU, în schimbul altor elemente, au eșuat. De asemenea, propunerile 

înaintate de liderii ciprioți greci cu privire la retrocedarea cartierului Varosha s-au 

lovit de un eșec.  

 Este evident că Turcia consideră cartierul Varosha ca pe una dintre principalele 

monede de schimb din runda finală a negocierilor în vederea găsirii unei soluții la 

ajustarea teritorială. 

 Atât Comisia, cât și ONU sunt de părere că o soluționare globală, la care să se ajungă 

printr-un acord între liderii celor două comunități, constituie metoda cea mai eficientă 

pentru rezolvarea problemelor legate de chestiunea cipriotă, inclusiv retrocedarea 

cartierului Varosha către locuitorii săi de drept. 

 Cu toate acestea, necesitatea unei astfel de soluții este atât urgentă, cât și critică: 

raportul Comisiei PETI de acum 10 ani avertizase deja cu privire la pericolul legat de 

trecerea timpului, deoarece, de ambele părți ale insulei, lumea uită cum să 

conviețuiască și să vorbească pe limba celuilalt; apar noi generații, iar cele care-și 

amintesc de Ciprul de dinainte de 1974 s-au stins. 

 Este, de asemenea, evident că Turcia nu ține deloc seama de rezoluțiile Parlamentului 

European.  

 Prin urmare, este vorba de punerea în aplicare a rezoluțiilor Consiliului de Securitate 

al ONU, care este singura organizație supranațională ce poate exercita o reală presiune 

asupra Turciei: Rezoluția CSONU nr. 550 (1984), punctul 5, prevede în mod expres 

„transferul acestei zone (Varosha) sub administrația ONU”. Rezoluția CSONU nr. 789 

(1992), punctul 8 litera (c) prevede, din nou, „ca zona aflată în prezent sub controlul 

Forței ONU de menținere a păcii în Cipru să fie extinsă, astfel încât să includă 

Varosha”. 

Recomandări 

1. Solicită Comisiei Europene, Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de 

securitate, Consiliului UE și tuturor statelor membre ale UE să prezinte o nouă rezoluție în 

Consiliul de Securitate al ONU în care să solicite sancțiuni politice și economice împotriva 

Turciei pentru actele sale de agresiune din regiunea din estul Mării Mediterane și pentru 

nerespectarea Rezoluțiilor 550 (1984) și 789 (1992) ale Consiliului de Securitate al ONU. 
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Anexă 
 

Întâlnire la Casa UE 

 
 

Petiționarul cu fiul său, la Casa UE 
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Întâlnire cu dna Spehar la sediul UNFICYP 

 
 

Întâlnire cu dna Spehar la sediul UNFICYP( 2) 
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Casa petiționarului 

 
 

Sufletul meu a rămas înăuntru, deschideți! 
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Zona îngrădită a orașului 

 
 

Zona îngrădită a orașului (2) 
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Conferința de presă 

 
 

 


