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Resolucija Evropskega parlamenta o turških ukrepih, ki ustvarjajo napetosti v izključni 
ekonomski coni Republike Ciper
(2014/2921(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Turčiji, zlasti z dne 12. marca 2014 o 
poročilu o napredku Turčije za leto 20131 in z dne 13. junija 2013 o razmerah v Turčiji2,

– ob upoštevanju dejstva, da je turško plovilo Barbados, namenjeno pomorskemu 
raziskovanju, v ponedeljek, 20. oktobra 2014, zaplulo v vode, ki so del izključne 
ekonomske cone Republike Ciper, in da je Republika Ciper v torek, 21. oktobra 2014, 
sprejela odločitev, da zaradi tega kot ukrep proti turški vladi sprejme načrt z osmimi 
točkami, med njimi ponovno blokiranje poglavij v pristopnih pogajanjih s Turčijo ter 
niz drugih političnih in diplomatskih ukrepov,

– ob upoštevanju nedavnega propada pogovorov pod okriljem ZN za dosego celovite 
rešitve glede delitve Cipra, potem ko je Turčija začela izvajati pomorske seizmične 
raziskave v zvezi z nafto in plinom na območju izključne ekonomske cone, ki si jo lasti 
Republika Ciper,

– ob  upoštevanju dejstva, da Turčija od delitve Cipra leta 1974 ne priznava Republike 
Ciper in ni podpisnica Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem 
pravu, ki jo je Ciper podpisal in ratificiral,

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker bo le celovita rešitev za delitev Cipra, v okviru določenih parametrov federalne 
strukture dveh skupnosti in dveh območij, obema skupnostma prinesla mir, stabilnost in 
gospodarske koristi;

B. ker je treba obnoviti zastale pogovore o celoviti rešitvi ciprskega vprašanja in ker se 
mora nadaljnja turška podpora pri iskanju rešitve, dosežene v pogovorih, odražati v 
dejanskih ukrepih za ustvarjanje zaupanja med vsemi stranmi;

C. ker bi morala odkritja velikih zalog ogljikovodika v vzhodnem Sredozemlju in okoli 
Cipra v zadnjem letu prinesti dodaten zagon pri iskanju politične rešitve za razdeljeni 
otok in bi jih bilo treba uporabiti tako, da bi koristile obema skupnostma na Cipru;

1. poziva turško vlado, naj se vzdrži vseh nadaljnjih dejavnosti pomorskega raziskovanja 
na območju izključne ekonomske cone Republike Ciper, naj od tam umakne svoja 
plovila ter podpiše in ratificira konvencijo o pomorskem mednarodnem pravu;

2. poudarja, da ima Republika Ciper popolno in suvereno pravico, da izkorišča naravne 

1 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0235.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0277.
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vire na območju svoje izključne ekonomske cone ter da je treba turške pomorske 
raziskave obravnavati kot nezakonite in kot provokacijo;

3. poziva Komisijo, naj Republiki Ciper, Grčiji in Turčiji ponudi pravno pomoč, naj 
pomaga pri pristopu Turčije h konvenciji o pomorskem mednarodnem pravu ter naj si 
prizadeva za rešitev v sporu o epikontinentalnem pasu v Egejskem morju in trenutnem 
sporu z Republiko Ciper;

4. izraža svojo stalno zavezanost in podporo pogovorom pod okriljem ZN za celovito 
rešitev ciprskega vprašanja, kot sta to v skupni izjavi 11. februarja 2014 ponovno 
potrdila voditelja obeh skupnosti; obžaluje, da so bili pogovori sedaj prekinjeni;

5. poziva obe skupnosti na Cipru ter Grčijo in zlasti Turčijo, naj si še nadalje prizadevajo 
za hitro obnovitev pogovorov ter naj se vzdržijo vseh dejavnosti ali ukrepov, ki bi jih 
bilo mogoče razumeti kot provokacijo; poziva Komisijo, naj nujno preuči možnosti, 
kako podpreti obnovitev pogovorov, ter naj preuči, ali bi bili koristni še drugi ukrepi EU 
ali njeno posredovanje v pogovorih;

6. poudarja, da bo izkoriščanje zalog ogljikovodika v vodah okoli Cipra precej lažje, ko bo 
dosežena rešitev o delitvi Cipra, in da bo normalizacija odnosov s Turčijo tej državi 
prinesla velike gospodarske koristi, kakor tudi obema skupnostma na Cipru;

7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic ter predsedniku, vladi in parlamentu Turčije.


