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B9-0263/2020

Az Európai Parlament állásfoglalása a Földközi-tenger keleti térségében a veszélyes 
eszkalációra és Törökország szerepére összpontosító rendkívüli európai tanácsi ülés 
előkészítéséről
(2020/2774(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel korábbi, Törökországról szóló állásfoglalásaira, különösen az EU és 
Törökország közötti kapcsolatokról szóló, 2016. november 24-i1, az újságírók 
törökországi helyzetéről szóló, 2016. október 27-i2, az emberi jogok jelenlegi 
törökországi helyzetéről szóló, 2018. február 8-i3, a Bizottság Törökországról szóló, 
2018. évi jelentéséről szóló, 2019. március 13-i4, valamint a törökországi helyzetről, 
különösen a megválasztott polgármesterek elmozdításáról szóló, 2019. szeptember 19-i5 
állásfoglalására,

– tekintettel az EU bővítési politikájáról szóló, 2019. május 29-i bizottsági közleményre 
(COM(2019)0260) és az azt kísérő szolgálati munkadokumentumra (SWD(2019)0220),

– tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének (az alelnök/főképviselő) a Törökország által a Földközi-tenger keleti 
térségében végzett fúrási tevékenységekkel kapcsolatban kiadott korábbi 
nyilatkozataira,

– tekintettel a Törökországról szóló vonatkozó tanácsi és európai tanácsi 
következtetésekre, különösen a Törökország által a Földközi-tenger keleti térségében 
végzett jogellenes fúrási tevékenységekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről 
szóló (KKBP) 2019/1894 határozat módosításáról szóló, 2020. február 27-i (KKBP) 
2020/275 tanácsi határozatra6,

– tekintettel az ENSZ 1982. évi Tengerjogi Egyezményére (UNCLOS), amelynek 
Görögország és Ciprus részes felei, valamint az ENSZ Alapokmányára,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Földközi-tenger keleti térségében tapasztalható feszültségek fokozódását több 
tényező is táplálja, különösen az érintett felek egyoldalú intézkedései, többek között 
katonai fellépése, az inkluzív diplomáciai párbeszéd hiánya és a konfliktus során a 
közvetítésre irányuló erőfeszítések sajnálatos kudarca;

B. mivel mindkét fél jogos követelésekkel rendelkezik, és Görögország és Törökország 

1 HL C 224., 2018.6.27., 93. o.
2 HL C 215., 2018.6.19., 199. o.
3 HL C 463., 2018.12.21., 56. o.
4 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0200.
5 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0017.
6 HL L 56I, 2020.2.27., 5. o.
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eltérően értelmezi az eredendően összetett tengerjogot; mivel Törökország a kizárólagos 
gazdasági övezet határainak meghatározásával kapcsolatos, folyamatban lévő tengeri 
vita miatt nem írta alá az ENSZ 1982. évi Tengerjogi Egyezményét, amelynek 
Görögország és Ciprus részes fele; mivel a kizárólagos gazdasági övezetek és a 
kontinentális talapzat egyrészt Törökország, másrészt Görögország és Ciprus közötti 
elhatárolásával kapcsolatos, fent említett vitát 1973 novembere óta nem sikerült 
megoldani;

C. mivel jelentős földközi-tengeri gáztartalékok felfedezése – többek között a Leviathan 
mező felfedezése 2010-ben, majd az Egyiptom partjainál található és a földközi-tengeri 
térségben található legnagyobb Zohr gázmező felfedezése 2015-ben – érdeklődést 
váltott ki a régió iránt, és 2018-ban és 2019-ben további feltárásokhoz és fúrásokhoz 
vezetett; mivel még nem bizonyított, hogy készletek találhatók azokon a területeken, 
ahol Törökország feltárási missziókat és gázfúrásokat hajt végre;

D. mivel Törökország és a líbiai nemzeti egységkormány 2019 novemberében egyetértési 
megállapodást írt alá a Földközi-tenger keleti térségében található tengeri területek 
kijelöléséről; mivel a Törökország és Líbia közötti, a Földközi-tengeren fekvő tengeri 
területeik elhatárolásáról szóló egyetértési megállapodás sérti egyes harmadik államok 
szuverén jogait, nem felel meg a Tengerjogi Egyezménynek, és semmilyen jogi 
következménnyel nem járhat harmadik államokra nézve;

E. mivel Egyiptom, Izrael, a Palesztin Hatóság, Jordánia, Görögország, Ciprus és 
Olaszország 2020. január 16-án Kairóban hivatalosan létrehozta az EastMed 
gázfórumot, amit a török külügyminisztérium amiatt bírált, hogy megpróbálja kizárni 
Ankarát a regionális együttműködésből és a gázpiaci koordinációból;

F. mivel a Tanács német elnöksége által júliusban és augusztusban vezetett közvetítési 
kísérletek sajnálatos kudarca többek között a görög külügyminiszter által 2020. 
augusztus 6-án aláírt, Egyiptom és Görögország közötti kétoldalú, az olaj- és gázfúrási 
jogokra vonatkozó kizárólagos gazdasági övezetet meghatározó tengeri megállapodás 
megkötéséből eredt;

G. mivel augusztus 10-én Törökország az Oruc Reis kutatóhajót hadihajók kíséretében 
görög vizekre küdte, hogy lehetséges olaj- és gázfúrások céljából felmérje a tengeri 
területeket egy olyan területen, ahol Törökország is joghatóságra tart igényt; mivel 
Görögország úgy válaszolt, hogy saját hadihajóit küldte ki a török hajók nyomon 
követésére, amelyek közül az egyik összeütközött egy görög hajóval; mivel 2020. 
augusztus 31-én Törökország újra meghosszabbította szeptember 12-ig az Oruc Reis 
által a Földközi-tenger keleti térségében végzett feltárást; mivel Görögország 
jogellenesnek nyilvánította a török hajózási riasztást (Navtex), mivel az Görögország 
kontinentális talapzatán található területet érint; mivel Törökország e tevékenységei a 
Görögország és Törökország közötti kapcsolatok jelentős romlásához vezettek; mivel 
szeptember 13-án Törökország Oruc Reis szeizmikus kutatóhajója visszatért a déli 
Antalya tartományhoz közeli vizekre, ami enyhítheti az Ankara és Athén közötti 
feszültségeket;

1. rendkívül aggasztónak tartja az uniós tagállamok és egy uniós tagjelölt ország – 
amelyek egyben NATO-szövetségesek is – közötti, a Földközi-tenger keleti térségében 
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zajló jelenlegi vitát és az azzal kapcsolatos további katonai eszkalálódás kockázatát; 
határozottan úgy véli, hogy a konfliktus fenntartható megoldása csak párbeszéden, 
diplomácián és mindkét oldal által tett engedményeken keresztül érhető el;

2. elismerését fejezi ki azért, hogy Törökország megtette az első lépést a Földközi-tenger 
keleti térségében tapasztalható feszültségek enyhítése felé azáltal, hogy visszavonta az 
Oruc Reis szeizmikus kutatóhajóját a vitatott vizekről; sürgeti Törökországot, hogy a 
jövőben tartózkodjon minden további provokációtól, és továbbra is aktívan járuljon 
hozzá a helyzet enyhítéséhez többek között azzal, hogy azonnal leállítja a Földközi-
tenger keleti térségében folytatott további jogsértő feltárási és fúrási tevékenységeit, 
tartózkodik a görög légtér, valamint a görög és ciprusi felségvizek megsértésétől, 
valamint elhatárolódik a nacionalista és háborús uszító retorikától;

3. felszólítja Törökországot, hogy teljes mértékben tartsa tiszteletben a tengerjogot, 
valamint Görögország és Ciprus uniós tagállamok szuverenitását, beleértve azok 
természeti erőforrások kiaknázásával kapcsolatos szuverén jogait a tengeri 
övezeteikben;

4. felszólítja az összes érintett szereplőt, hogy a párbeszéd és a hatékony együttműködés 
lehetővé tétele érdekében kötelezzék el magukat a helyzet sürgős enyhítése mellett 
azáltal, hogy csökkentik katonai jelenlétüket a régióban, és tartózkodjanak az olyan 
harcias retorikától, amely a hazájukban élő szavazók körében nacionalista érzéseket vált 
ki;

5. sürgeti Törökországot, Görögországot és Ciprust, hogy folytassanak konstruktív 
párbeszédet a békés megoldás érdekében, fokozzák a szárazföldi és tengeri határokkal 
kapcsolatos viták végleges rendezésére irányuló erőfeszítéseiket, kötelezzék el magukat 
a jószomszédi kapcsolatok, a nemzetközi megállapodások tiszteletben tartása és a 
vitáknak az ENSZ Alapokmányával összhangban történő békés rendezése mellett;

6. sürgeti az összes érintett felet, hogy aktívan támogassák a ciprusi kérdés igazságos, 
átfogó és életképes rendezésére irányuló tárgyalásokat az ENSZ Biztonsági Tanácsának 
vonatkozó határozataiban meghatározott keretek közöt, a nemzetközi joggal és az uniós 
vívmányokkal összhangban, valamint az Unió alapját képező elvek tiszteletben 
tartásával;

7. üdvözli az EU és különösen a német elnökség arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 
párbeszéd és diplomácia révén hozzájáruljon a megoldás megtalálásához; üdvözli a 
NATO arra irányuló kezdeményezését, hogy kibékítse tagállamait, Görögországot és 
Törökországot a Földközi-tenger keleti térsége tekintetében kialakult vitájukkal 
kapcsolatban, valamint hogy enyhítse a katonai feszültségeket és megelőzze a véletlen 
összecsapásokat;

8. felszólítja a Bizottságot és minden tagállamot, hogy a további eszkalációhoz vezető 
katonai és politikai intézkedések előmozdítása helyett folytassanak szélesebb körű és 
inkluzívabb párbeszédet Törökországgal; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy e párbeszéd során továbbra is határozottan kötelezzék el magukat az Unió 
alapvető értékei és elvei mellett, beleértve az emberi jogok, a demokrácia, a 
jogállamiság és a szolidaritás elvének tiszteletben tartását;
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9. kéri a konfliktusban érintett feleket, hogy a feszültségek enyhítése érdekében térjenek 
vissza a korábbi status quo-hoz, és kezdjenek párbeszédet egy átfogó és stratégiai 
biztonsági struktúráról és energiaügyi együttműködésről a földközi-tengeri térségben; 
sürgeti a feleket, hogy az ügyek teljes körét vigyék a hágai Nemzetközi Bíróság elé, 
vagy folyamodjanak nemzetközi választottbírósághoz abban az esetben, ha a 
vitarendezés nem érhető el közvetítés útján; 

10. emlékezteti a konfliktusban érintett feleket, hogy Törökország jelenlegi feltárási 
missziói és fosszilis erőforrásokra vonatkozó fúrásai még nem erősítették meg, hogy 
léteznek ilyen készletek; sürgősen felszólít minden fúrási tevékenység átfogó környezeti 
kockázatértékelésére, figyelembe véve a tengeri gázfeltárással kapcsolatos számos 
kockázatot a környezetre, a munkaerőre és a helyi lakosságra nézve; kéri a 
konfliktusban érintett feleket, hogy közösen vizsgálják felül feltárási és fúrási terveiket, 
és fokozzák a megújuló energiába és a fenntartható, éghajlatbarát jövőbe való 
beruházásra irányuló erőfeszítéseiket; felszólítja az EU-t, hogy támogassa egy ilyen, a 
földközi-tengeri térségre vonatkozó zöld megállapodás kidolgozását, amely a tágabb 
régióra vonatkozó, megújuló energiával kapcsolatos beruházások terveit is magában 
foglalná annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek az éghajlatra és a környezetre 
káros, korlátozott fosszilis erőforrásokkal kapcsolatos viták;

11. mély sajnálatát és aggodalmát fejezi ki az EU és Törökország közötti kapcsolatok 
jelenlegi helyzete miatt, amely főként a törökországi súlyos emberi jogi helyzetből, a 
jogállamiság gyengüléséből és az Erdoğan elnök tekintélyelvű uralma alatt zajló, 
rendkívül antidemokratikus belső fejlődésből ered; hangsúlyozza Törökország 
egyoldalú külpolitikai kezdeményezéseinek a tágabb régióra gyakorolt múltbeli és 
jelenlegi negatív hatásait, és hogy a Földközi-tenger keleti térségében Törökország által 
végzett jogellenes feltárási és fúrási tevékenységek tovább súlyosbítják az EU és 
Törökország közötti kapcsolatok általános romlását; felszólítja Törökországot és az 
uniós tagállamokat, hogy támogassák a líbiai konfliktus békés megoldását és a politikai 
párbeszédet, és tartózkodjanak a líbiai konfliktus dinamikájának annak érdekében 
történő ösztönzésétől és növelésétől, hogy a földközi-tengeri térségben területi 
nyereségre vagy Líbiában politikai befolyásra tegyenek szert;

12. reméli, hogy a további szankciókat el lehet kerülni, és azokat párbeszéd és lojális 
együttműködés válthatja fel; felszólítja ugyanakkor a Tanácsot, hogy álljon 
készenlétben, és dolgozzon ki és vezessen be új korlátozó intézkedéseket abban az 
esetben, ha Törökország az uniós tagállamok területi integritásának és a nemzetközi jog 
megsértésével továbbra is súlyosbítja a helyzetet; javasolja, hogy ezek az intézkedések 
terjedjenek ki a Törökországba irányuló fegyverkivitelnek a 2008/944/KKBP közös 
állásponttal összhangban történő beszüntetésére mindaddig, amíg Törökország folytatja 
jogellenes tevékenységét a Földközi-tenger keleti térségében;

13. sajnálatának ad hangot és bírálja azt a tényt, hogy Belarusz vonatkozásában a szankciók 
jóváhagyását Ciprus és Görögország ahhoz a feltételhez köti, hogy jóváhagyják a 
Törökországgal szembeni szankciókat a Földközi-tenger keleti térségében folyó gázvita 
tekintetében; hangsúlyozza, hogy a földközi-tengeri konfliktusnak nincs kézzelfogható 
kapcsolata a demokrácia elnyomásával Belaruszban;

14. újólag megerősíti, hogy az EU és Törökország közötti parlamenti párbeszéd a párbeszéd 
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és a deeszkalációs erőfeszítések fontos eleme; mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
török parlament folyamatosan elutasítja az EU-Törökország Parlamenti Vegyes 
Bizottság kétoldalú üléseinek folytatását; felszólt ezen ülések azonnali folytatására;

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a NATO 
Parlamenti Közgyűlésének és főtitkárának, a Török Köztársaság elnökének, 
kormányának és parlamentjének, valamint az uniós tagállamoknak.


