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B9-0260/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προετοιμασία του έκτακτου 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα επικεντρωθεί στην επικίνδυνη κλιμάκωση και στον 
ρόλο της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο
(2020/2774(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Τουρκία, και 
συγκεκριμένα το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-
Τουρκίας1, το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των 
δημοσιογράφων στην Τουρκία2, το ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με 
τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία3, και το ψήφισμά 
του της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την 
Τουρκία4,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου, της 
20ής Ιουνίου και της 12ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την Τουρκία,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 13ης 
Ιουλίου 2020 σχετικά με την Τουρκία,

– έχοντας υπόψη τις σχετικές δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου 
Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 
(ΑΠ/ΥΕ), και ιδίως τη δήλωση της 16ης Αυγούστου 2020 σχετικά με τις πρόσφατες 
εξελίξεις όσον αφορά την επανέναρξη γεωτρήσεων εκ μέρους της Τουρκίας,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις ενέργειες της 
Τουρκίας που προκαλούν εντάσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου5,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση των χωρών της Med7, της 10ης Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά 
με την Τουρκία,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 εντοπίστηκαν τεράστια 
αποθέματα φυσικού αερίου στην ανατολική Μεσόγειο, γεγονός που ώθησε τις χώρες 
της περιοχής να συνεργαστούν και να υπογράψουν συμφωνίες για τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των πόρων, μεταξύ άλλων μέσω ερευνών και γεωτρήσεων στις 
Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες τους (ΑΟΖ)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της Κύπρου από το 2004, 

1 ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 93.
2 ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 199.
3 ΕΕ C 463 της 21.12.2018, σ. 56.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0200.
5 ΕΕ C 285 της 5.8.2016, σ. 11.
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η Τουρκία αρνείται να διαπραγματευτεί συμφωνία οριοθέτησης με τη Λευκωσία, 
ισχυριζόμενη ότι δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και αγνοώντας τις 
συγκλίσεις που δείχνουν ότι οι υδρογονάνθρακες αποτελούν κοινή κληρονομιά και των 
δύο κοινοτήτων στην Κύπρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2018 η Τουρκία διεξάγει 
έρευνες και γεωτρήσεις στην ΑΟΖ και στην υφαλοκρηπίδα της Κύπρου, οι οποίες είναι 
εντελώς παράνομες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση καταδικάζει τις παράνομες γεωτρητικές δραστηριότητες της Τουρκίας στην 
ΑΟΖ και στην υφαλοκρηπίδα της Κύπρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η ΕΕ 
έχει θεσπίσει το νομικό πλαίσιο για την επιβολή κυρώσεων σε φυσικά και νομικά 
πρόσωπα που εμπλέκονται στις παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας στον τομέα 
της ενέργειας, το οποίο, ωστόσο, παραμένει περιορισμένο ως προς το περιεχόμενό του 
και δεν επεκτείνεται στο ίδιο το τουρκικό κράτος·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εντάσεις μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου έχουν οδηγήσει στο 
πάγωμα των διμερών συζητήσεων για την οριοθέτηση, ενώ η Τουρκία δεν συμμετείχε 
στο φόρουμ για το φυσικό αέριο της ανατολικής Μεσογείου, που πραγματοποιήθηκε το 
2018 στο Κάιρο, όπου ακόμη και οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι κάθισαν στο ίδιο 
τραπέζι·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν πραγματοποιήσει 59 γύρους 
διερευνητικών συνομιλιών για την οριοθέτηση των υφαλοκρηπίδων/ΑΟΖ τους από το 
2002, ο τελευταίος από τους οποίους πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2016· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυστυχώς, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος και παρά τις 
εκκλήσεις του τότε πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα, σε πολυάριθμες 
συναντήσεις με τον Πρόεδρο Ερντογάν, η Τουρκία αρνήθηκε να ξαναρχίσει τις 
συνομιλίες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε, στα συμπεράσματά του 
της 12ης Δεκεμβρίου 2019, ότι το μνημόνιο συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης για την 
οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στη Μεσόγειο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα 
τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει 
έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε διάφορα στάδια από το 2004, η Τουρκία έχει υποβάλει 
μονομερώς στον ΟΗΕ τις συντεταγμένες της περιοχής την οποία θεωρεί 
υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ της στην ανατολική Μεσόγειο (από την Κύπρο έως την Κρήτη)·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο του 2020, μετά τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, η Τουρκία εξέδωσε ναυτική προειδοποίηση —γνωστή ως Navtex— για 
την αποστολή του ερευνητικού της πλοίου Oruç Reis προς διενέργεια γεωτρητικής 
έρευνας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, κοντά στο Καστελόριζο και τη νοτιοδυτική 
Τουρκία·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την παρέμβαση της γερμανικής Προεδρίας, η Τουρκία 
δεσμεύτηκε να ξεκινήσει ξανά τις διερευνητικές συνομιλίες και να μην αποστείλει το 
σκάφος Oruç Reis στην περιοχή για έναν μήνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, η 
Τουρκία δεν τήρησε τη δέσμευση αυτή, επικαλούμενη το γεγονός ότι, στο μεταξύ, η 
Ελλάδα είχε υπογράψει συμφωνία οριοθέτησης με την Αίγυπτο (η οποία συνάδει 
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πλήρως με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Oruç Reis απέπλευσε στις 10 Αυγούστου 2020 και μέχρι 
σήμερα παραβιάζει συνεχώς τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως του 
Καστελόριζου διεξάγοντας έρευνες συνοδεία 17 πολεμικών πλοίων και 2 βοηθητικών 
σκαφών στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ταυτόχρονα, ο τουρκικός στόλος 
αναπτύχθηκε στο Αιγαίο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, η Τουρκία ανακοίνωσε ότι 
θα διεξαγάγει έρευνες τον Σεπτέμβριο του 2020 σε περιοχές έως και τη δυτική ακτή της 
Κρήτης που έχουν οριοθετηθεί ως ελληνικές βάσει της συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία πρέπει να αποφεύγει τις απειλές και τις ενέργειες 
που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και να σέβεται την κυριαρχία και τη 
δικαιοδοσία των κρατών μελών της ΕΕ επί των χωρικών τους υδάτων και του εναέριου 
χώρου τους, καθώς και όλα τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, του δικαιώματος πραγματοποίησης ερευνών για φυσικούς πόρους και 
των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, διατήρησης και διαχείρισης των εν λόγω φυσικών 
πόρων, σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών προβλέπει ότι τα κράτη 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επιλύουν με ειρηνικά μέσα τυχόν διεθνείς διαφορές 
στις οποίες ενδεχομένως να εμπλακούν, κατά τρόπον ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο η 
διεθνής ειρήνη, ασφάλεια και δικαιοσύνη, και να απέχουν στις διεθνείς σχέσεις τους 
από την απειλή ή τη χρήση βίας κατά οποιονδήποτε τρόπο που δεν συνάδει με τους 
σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών·

1. καταδικάζει απερίφραστα τις μονομερείς παράνομες γεωτρητικές δραστηριότητες της 
Τουρκίας που οδήγησαν σε επικίνδυνη κλιμάκωση, συνιστούν σοβαρή παραβίαση του 
διεθνούς δικαίου και υπονομεύουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια ολόκληρης της 
περιοχής·

2. λαμβάνει υπό σημείωση τα προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
της 22ας Μαρτίου και της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με την Τουρκία· τονίζει εκ νέου 
τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης-18ης Οκτωβρίου 2019 
σχετικά με τις παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην κυπριακή 
ΑΟΖ·

3. λαμβάνει υπό σημείωση τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με το παράνομο μνημόνιο συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης για 
την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στη Μεσόγειο, το οποίο παραβιάζει τα κυριαρχικά 
δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να 
παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη·

4. εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον ελληνικό και τον κυπριακό λαό·

5. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να διαβιβάσει τη σαφή θέση της ΕΕ στις τουρκικές αρχές·

6. προτρέπει τον ΑΠ/ΥΕ και τη γερμανική Προεδρία να εντείνουν τον διάλογο με τις 
τουρκικές αρχές με στόχο την ταχεία αποκλιμάκωση της κατάστασης και την 
επανέναρξη διερευνητικών συνομιλιών με σκοπό την επίλυση του ζητήματος στο 
Διεθνές Δικαστήριο·
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7. καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει ισχυρά και στοχοθετημένα μέτρα κατά της Τουρκίας, 
τα οποία δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την κοινωνία των πολιτών ή τους ανθρώπους 
που έχουν ήδη πληγεί σοβαρά από την οικονομική κρίση της χώρας· τονίζει ότι οι 
κυρώσεις αυτές πρέπει να εφαρμοστούν εκτός εάν η Τουρκία παύσει τις προκλητικές 
δραστηριότητές της στις ΑΟΖ και στις υφαλοκρηπίδες της Ελλάδας και της Κύπρου και 
αποσύρει τα πολεμικά της πλοία και λοιπά σκάφη·

8. καλεί το Συμβούλιο να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την επιβολή εμπάργκο 
όπλων σε επίπεδο ΕΕ κατά της Τουρκίας·

9. τονίζει εκ νέου τη σοβαρότητα των συνεπειών που συνεπάγονται η περαιτέρω 
κλιμάκωση και αποσταθεροποίηση στην περιοχή, τόσο για την ίδια την περιοχή όσο και 
για την ΕΕ, με αυξανόμενους κινδύνους για την ασφάλεια, ανθρωπιστικές κρίσεις και 
μεταναστευτικές ροές, καθώς και τις σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες 
ενός ανταγωνισμού εξοπλισμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας· καλεί την Επιτροπή να 
προετοιμάσει την ΕΕ από κάθε άποψη για να αντιδράσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
σε κάθε κατάσταση που ενδέχεται να προκύψει, και να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις συνέπειες της περαιτέρω κλιμάκωσης και 
αποσταθεροποίησης στην περιοχή·

10. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αυξανόμενη κλιμάκωση της έντασης 
υπονομεύει τις προοπτικές επανέναρξης των άμεσων συνομιλιών για συνολική επίλυση 
του Κυπριακού, ενώ αυτή η οδός εξακολουθεί να είναι η αποτελεσματικότερη όσον 
αφορά τις προοπτικές οριοθέτησης των ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών, τα Ηνωμένα Έθνη και την Τουρκία, διασφαλίζοντας 
τη μετάφραση του παρόντος κειμένου στην τουρκική γλώσσα.


