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B9-0270/2020

Resolutie van het Europees Parlement over de voorbereiding van de buitengewone top 
van de Europese Raad, met bijzondere aandacht voor de gevaarlijke escalatie en de rol 
van Turkije in het oostelijke Middellandse Zeegebied
(2020/2774(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien het debat van het Europees Parlement van 9 juli 2020 over stabiliteit en 
veiligheid in het oostelijke Middellandse Zeegebied en de negatieve rol van Turkije,

– gezien de uitkomst van de informele bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse 
Zaken van de EU (Gymnich) van 28 augustus 2020,

– gezien de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) Josep Borrell van 
16 augustus 2020 over de hernieuwde booractiviteiten van Turkije in het oostelijke 
Middellandse Zeegebied,

– gezien de opmerkingen van VV/HV Borrell tijdens de persconferentie na zijn 
ontmoeting met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Çavuşoğlu van 
6 juli 2020,

– gezien de opmerkingen van VV/HV Borrell na zijn ontmoeting met de Griekse minister 
van Defensie Nikolaos Panagiotopoulos van 25 juni 2020,

– gezien de opmerkingen van VV/HV Borrell na zijn ontmoeting met de Cypriotische 
minister van Buitenlandse Zaken Nikos Christodoulides van 26 juni 2020,

– gezien het internationale gewoonterecht ter zake en het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake het recht van de zee, met name uitgaande van deel V inzake de 
afbakening van exclusieve economische zones,

– gezien de conclusies van de Raad van 22 maart 2018, 28 juni 2018, 22 maart 2019, 
20 juni 2019 en 12 december 2019 en de eerdere conclusies ter zake van de Raad en van 
de Europese Raad,

– gezien de conclusies van de Raad van 17-18 oktober 2019 over de illegale 
booractiviteiten van Turkije in de exclusieve economische zone van Cyprus,

– gezien zijn eerdere resoluties over Turkije, met name die van 24 november 2016 over de 
betrekkingen tussen de EU en Turkije1 en die van 13 maart 2019 over het 
Commissieverslag 2018 over Turkije2,

– gezien de verklaringen van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU van 15 mei 

1 PB C 224 van 27.6.2018, blz. 93.
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0200.
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2020 en 14 augustus 2020 over de situatie in het oostelijke Middellandse Zeegebied,

– gezien de conclusies van de voorzitter van de Europese Raad na de videoconferentie 
van de leden van de Europese Raad van 19 augustus 2020,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat Turkije een kandidaat-lidstaat en een belangrijke partner van de EU is 
en dat van het land als kandidaat-lidstaat wordt verwacht dat het de hoogste normen op 
het gebied van democratie, eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat 
handhaaft, ook bij de naleving van internationale verdragen;

B. overwegende dat Turkije een NAVO-bondgenoot is en moet worden aangemoedigd om 
zijn potentieel te benutten voor het behoud van stabiliteit in de regio;

C. overwegende dat Turkije sinds de ontdekking van offshore aardgasreserves in het 
oostelijke Middellandse Zeegebied in het begin van deze eeuw zijn buurlanden heeft 
uitgedaagd met betrekking tot het internationaal recht en de afbakening van hun 
exclusieve economische zones;

D. overwegende dat de regeringen van Cyprus, Egypte, Griekenland, Israël, Italië, Jordanië 
en de Palestijnse Autoriteit in januari 2019 het forum voor gas in het oostelijke 
Middellandse Zeegebied (Eastern Mediterranean Gas Forum) hebben opgericht, een 
multinationaal orgaan dat tot taak heeft een regionale gasmarkt tot stand te brengen en 
een mechanisme te ontwerpen om deze hulpbronnen te ontwikkelen;

E. overwegende dat Turkije in mei 2019 de spanningen heeft doen oplopen door 
verschillende boorschepen met militaire schepen in de territoriale wateren van Cyprus te 
sturen; overwegende dat Cyprus en Griekenland bijgevolg een arrestatiebevel hebben 
uitgevaardigd voor alle Turkse boorschepen die hun gasactiviteiten zouden 
belemmeren;

F. overwegende dat de spanningen begin oktober 2019 verder opliepen doordat Turkije 
een van zijn boorschepen heeft ingezet in een gebied waar Cyprus al exploratierechten 
aan internationale oliemaatschappijen had toegekend;

G. overwegende dat Turkije in november 2019 een Memorandum van overeenstemming 
heeft ondertekend met de door de VN erkende regering van nationale overeenstemming 
van Libië, waarin een nieuwe afbakening van de wateren van beide landen wordt 
vastgesteld; overwegende dat in dit Memorandum de beginselen van het internationaal 
recht worden geschonden en dat toepassing ervan zou neerkomen op het trekken van 
een scheidslijn tussen het oostelijke en het westelijke deel van het Middellandse 
Zeegebied, waardoor de maritieme veiligheid, de gasexploratie en nieuwe infrastructuur 
zoals de EastMed-pijpleiding in gevaar zouden komen;

H. overwegende dat de Europese Raad in zijn conclusies van 12 december 2019 heeft 
verklaard dat het Memorandum van overeenstemming een inbreuk vormt op de 
soevereine rechten van derde staten, niet in overeenstemming is met het zeerecht en 
geen rechtsgevolgen voor derde staten kan hebben;
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I. overwegende dat Cyprus, Griekenland en Israël in januari 2020 een overeenkomst 
hebben ondertekend voor de aanleg van de EastMed-pijpleiding, die de 
energiediversificatie van de EU ten goede zou komen;

J. overwegende dat de president van Turkije, Recep Tayyip Erdoğan, en de leider van de 
regering van nationale overeenstemming van Libië, Fayez al-Sarraj, op 2 juni 2020 de 
mogelijkheid hebben geopperd om booronderzoeken uit te voeren in de gehele regio die 
onder het Memorandum van overeenstemming tussen Turkije en Libië valt;

K. overwegende dat Griekenland en Italië op 9 juni 2020 in Athene een bilaterale 
overeenkomst hebben ondertekend tot afbakening van hun exclusieve economische 
zones in de Ionische Zee, een uitbreiding van de bestaande overeenkomst van 1977 
overeenkomstig het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee;

L. overwegende dat de nationale leiders op de Med7-top van mediterrane landen op 
10 september 2020 hun volledige steun aan en solidariteit met Griekenland hebben 
betuigd en hebben betreurd dat Turkije niet heeft gereageerd op de herhaalde oproepen 
van de EU om een einde te maken aan zijn unilaterale en illegale acties in het oostelijke 
Middellandse Zeegebied en in de Egeïsche Zee;

M. overwegende dat Turkije in juli 2020, onmiddellijk na de Europese Raad, een NAVTEX 
heeft verzonden voor exploratieactiviteiten rond Kastellorizo in de periode van 21 juli 
tot en met 2 augustus 2020, en dat president Erdoğan na tussenkomst van de Duitse 
bondskanselier Angela Merkel weliswaar de missie van het schip Oruç Reis heeft 
stopgezet, maar tegelijkertijd een NAVTEX heeft verzonden voor boringen door het 
schip Barbaros in de exclusieve economische zone van Cyprus;

N. overwegende dat een aantal lidstaten reeds heeft besloten geen vergunningen meer te 
verlenen voor wapenuitvoer naar Turkije; overwegende dat de lidstaten zich hebben 
verbonden tot krachtige nationale standpunten over hun beleid inzake wapenuitvoer 
naar Turkije op basis van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB, inclusief de 
strikte toepassing van criterium 4 inzake regionale stabiliteit;

O. overwegende dat het optreden van Turkije niet alleen zijn geo-economische belangen 
weerspiegelt, maar ook een ambitieuzere geopolitieke agenda om de invloed van het 
land uit te breiden van Noord-Irak en Syrië tot Libië;

P. overwegende dat Turkije zijn huidige illegale, unilaterale militaire optreden in het 
oostelijke Middellandse Zeegebied voortzet, hoewel het in strijd is met de soevereiniteit 
van de EU-lidstaten (met name Griekenland en Cyprus) en het internationaal recht;

Q. overwegende dat president Erdoğan op 10 juli 2020 de Hagia Sophia heeft omgevormd 
tot een moskee, na nietigverklaring door een rechterlijke instantie van het decreet van 
1934 van Kemal Ataturk om er een museum van te maken; overwegende dat de Unesco 
dit besluit sterk heeft bekritiseerd;

R. overwegende dat de EU wegens de schamele resultaten van Turkije wat handhaving van 
de mensenrechten en de rechtsstaat betreft de toetredingsonderhandelingen heeft 
opgeschort, alsook alle pretoetredingssteun in het nieuwe MFK voor 2021-2027;
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S. overwegende dat de Oruç Reis na een maand van exploratie in het oostelijke 
Middellandse Zeegebied zijn kabels heeft ingehaald en naar Antalya is teruggekeerd na 
het verstrijken van de termijn als bedoeld in de NAVTEX voor de wateren tussen 
Turkije, Cyprus en Kreta, waar het schip actief was sinds 10 augustus 2020; 
overwegende dat het schip naar verwachting tot 25 september onder maritieme 
begeleiding inspecties zou blijven verrichten voor de kusten van de Griekse eilanden 
Kastellorizo en Rhodos, en dat zijn missie naar verluidt is opgeschort vanwege door de 
NAVO gestarte bemiddelingsinspanningen;

1. wijst nogmaals op het belang van goede betrekkingen met Turkije op basis van een 
lange geschiedenis van gedeelde waarden; verzoekt in dit verband de Turkse regering 
een einde te maken aan de herhaalde schendingen van het luchtruim en de territoriale 
wateren van Griekenland en Cyprus, en de territoriale integriteit en soevereiniteit van 
alle buurlanden van Turkije te eerbiedigen; herhaalt voorts dat de EU in dit verband 
achter Griekenland en Cyprus staat;

2. veroordeelt de illegale activiteiten van Turkije op het continentaal plat en in de 
exclusieve economische zones van Griekenland en Cyprus, die tegen de belangen van 
de EU indruisen, en roept de Turkse autoriteiten op deze activiteiten stop te zetten, te 
handelen in een geest van goed nabuurschap en de soevereiniteit van Cyprus en 
Griekenland overeenkomstig het internationaal recht te eerbiedigen;

3. benadrukt dat de rechtsbevoegdheid van de EU-lidstaten om internationale 
overeenkomsten te sluiten met andere soevereine staten moet worden geëerbiedigd, 
evenals hun soevereine rechten, die onder meer het recht omvatten om natuurlijke 
hulpbronnen te exploreren en te exploiteren overeenkomstig het acquis van de Unie en 
het internationaal recht, met inbegrip van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
het recht van de zee;

4. dringt er in het licht van de escalatie van agressie door Turkije op aan onmiddellijk 
bijkomende vermeldingen vast te stellen op de lijst van de bestaande regeling voor 
diegenen die betrokken zijn bij illegale boringen in het oostelijke Middellandse 
Zeegebied, en dringt er bij gebrek aan vooruitgang op aan een lijst van bijkomende 
beperkende maatregelen ten aanzien van Turkije op te stellen en te bespreken tijdens de 
Europese Raad van 24 en 25 september 2020;

5. wijst erop dat er een oplossing moet worden gevonden door middel van diplomatie, 
bemiddeling en internationaal recht; is echter bereid over te gaan tot bijkomende 
gerichte en doeltreffende sancties en/of sectorale maatregelen ten aanzien van Turkije 
en onder meer zijn energiesector;

6. verzoekt de passende fora binnen de NAVO, en met name de taskforce op hoog niveau 
voor de beheersing van conventionele wapens, met spoed de wapenbeheersing in het 
oostelijke Middellandse Zeegebied te bespreken;

7. is verheugd over de uitnodiging van de regeringen van de Republiek Cyprus en 
Griekenland aan Turkije om te goeder trouw te onderhandelen over de afbakening van 
de wateren aan hun respectieve kusten; merkt op dat beide regeringen hebben bewezen 
zich volledig te blijven inzetten voor een dialoog te goeder trouw overeenkomstig het 
internationaal recht en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee; 



PE655.461v01-00 6/7 RE\1213212NL.docx

NL

verzoekt Turkije om aanvaarding van de oproep van de regeringen van de Republiek 
Cyprus en Griekenland tot sluiting van een bijzonder compromis om het geschil over de 
afbakening van hun respectieve continentaal plat en exclusieve economische zone door 
het Internationaal Gerechtshof te laten beslechten;

8. is verheugd over de Duitse bemiddeling tussen Griekenland en Turkije en spreekt de 
hoop en het vertrouwen uit dat deze zal leiden tot een constructief en voor beide partijen 
aanvaardbaar resultaat;

9. herhaalt het belang van Cyprus en Griekenland als Europese pijlers voor de stabiliteit in 
de regio en voor de versterking van de energiezekerheid van de EU;

10. herinnert aan de politieke consensus die de EU-ministers van Buitenlandse Zaken op 27 
en 28 augustus 2020 hebben bereikt en op grond waarvan de desbetreffende 
werkgroepen van de Raad hun werkzaamheden moeten bespoedigen om een aantal 
personen op suggestie van Cyprus toe te voegen aan de lijst van de bestaande regeling 
voor diegenen die betrokken zijn bij illegale booractiviteiten in het oostelijke 
Middellandse Zeegebied, met het oog op een snelle goedkeuring;

11. herhaalt zijn oproep aan de Turkse regering tot ondertekening en ratificatie van het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee en herinnert eraan dat ook 
als Turkije geen ondertekenaar is, het gewoonterecht ook voor onbewoonde eilanden 
voorziet in exclusieve economische zones;

12. wijst erop dat het zowel voor de EU en haar lidstaten als voor Turkije belangrijk is om 
een nauwe dialoog en samenwerking te onderhouden inzake buitenlands beleid en 
veiligheidskwesties; herinnert eraan dat Turkije ook al lang lid is van het NAVO-
bondgenootschap en merkt op dat de EU en Turkije in het kader van de NAVO blijven 
samenwerken rond kwesties van (militair) strategisch belang;

13. herinnert aan zijn resolutie van oktober 2019 over de Turkse militaire operaties in Syrië3 
waarin het Parlement de Raad verzocht te overwegen de handelspreferenties in het 
kader van de overeenkomst over landbouwproducten op te schorten, en als laatste 
redmiddel, de douane-unie tussen de EU en Turkije op te schorten, die in december 
1995 in werking is getreden;

14. hamert erop dat het Memorandum van overeenstemming van 27 november 2019 tussen 
Turkije en de door de VN erkende regering van nationale overeenstemming van Libië, 
waarin een nieuwe afbakening van de wateren van beide landen wordt vastgesteld, in 
strijd is met het internationaal recht en derhalve niet juridisch bindend is voor derde 
landen;

15. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

3 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0049.
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