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B9-0355/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-eskalazzjoni tat-tensjonijiet f'Varosha 
wara l-azzjonijiet illegali mit-Turkija u l-ħtieġa urġenti li jissuktaw it-taħditiet
(2020/2844(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– filwaqt li jfakkar il-Ftehim ta' Livell Għoli tal-1979 bejn il-mexxejja taż-żewġ 
komunitajiet f'Ċipru,

– wara li kkunsidra l-prinċipji ewlenin tal-liġi internazzjonali u tal-Karta tan-NU, kif 
ukoll ir-Riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU (KSNU), b'mod 
partikolari r-Riżoluzzjonijiet 550 (1984) u 789 (1992),

– wara li kkunsidra l-istqarrija tal-KSNU tad-9 ta' Ottubru 2019, li tfakkar l-importanza 
tal-istatus tal-parti l-magħluqa ta' Famagusta (Varosha) kif stipulat fir-riżoluzzjonijiet 
preċedenti tiegħu, u jtenni li m'għandhom jitwettqu l-ebda azzjonijiet li mhumiex 
konformi ma' dawk ir-riżoluzzjonijiet, kif ukoll mad-dikjarazzjoni tiegħu tad-
9 ta' Ottubru 2020, li tikkundanna l-azzjoni unilaterali tat-Turkija li "tiftaħ" parti miż-
żona fit-8 ta' Ottubru 2020,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni preċedenti tiegħu tal-14 ta' Frar 2012 dwar l-għoti tal-
parti l-magħluqa ta' Famagusta lill-abitanti legali tagħha1,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tas-17 ta' Lulju 2008 dwar 
iż-Żjara ta' Tiftix tal-Fatti f'Ċipru tal-25-28 ta' Novembru 2007 dwar il-
petizzjoni 733/2004, u r-rapport tiegħu tal-21 ta' Novembru 2018 dwar il-missjoni ta' 
segwitu tas-7-8 ta' Mejju 2018, u r-rakkomandazzjonijiet li hemm fihom,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Settembru 2008 dwar id-
deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul l-20072, ir-riżoluzzjoni tiegħu 
tat-22 ta' April 2009 dwar id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-
sena 20083, u r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Frar 2019 dwar l-eżitu tad-
deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul l-20184,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar ir-Rapporti ta' Progress tal-
Kummissjoni Ewropea dwar it-Turkija, b'mod partikolari l-aħħar riżoluzzjoni tiegħu tat-
13 ta' Marzu 20195, li titlob lit-Turkija "tittrasferixxi ż-żona l-magħluqa ta' Famagusta 
lin-NU skont ir-Riżoluzzjoni 550 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, u biex ma tiħux 
azzjonijiet li jbiddlu l-bilanċ demografiku fuq il-gżira permezz tal-politika tagħha ta' 
insedjamenti illegali",

1 ĠU C 249E, 30.8.2013, p. 22.
2 ĠU C 8E, 14.1.2010, p. 41.
3 ĠU C 184E, 8.7.2010, p. 12.
4 Testi adottati P8_TA(2019)0114.
5 Testi adottati P8_TA(2019)0200.
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni riċenti tiegħu tas-17 ta' Settembru 2020 dwar it-tħejjija 
tas-samit speċjali tal-Kunsill Ewropew li jiffoka fuq l-eskalazzjoni perikoluża u r-rwol 
tat-Turkija fil-Lvant tal-Mediterran6, fejn huwa enfasizzat li "aktar sanzjonijiet jistgħu 
jiġu evitati biss permezz ta' djalogu, kooperazzjoni sinċiera u progress konkret fuq il-
post",

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-1 ta' Ottubru 2020, li jtennu 
l-impenn tal-UE għar-rispett sħiħ tar-Riżoluzzjonijiet 550 (1984) u 789 (1992) tal-
KSNU,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet rilevanti mill-Viċi President tal-
Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà, u b'mod partikolari d-dikjarazzjoni tiegħu tat-13 ta' Ottubru 2020 li tesprimi t-
tħassib tal-UE dwar id-deċiżjoni ta' Ankara li tipproċedi bil-"ftuħ" tal-parti kostali ta' 
Varosha mit-8 ta' Ottubru 2020,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-Segretarju Ġenerali tan-NU wara l-laqgħa tiegħu 
maż-żewġ mexxejja f'Berlin f'Novembru 2019 u r-rieda riċenti tiegħu li ħabbar 
pubblikament li lest jimpenja ruħu fi sforz ġdid biex jerġa' jibda n-negozjati sakemm 
dan ikun sinifikanti, kif ukoll id-deċiżjoni tiegħu li jibgħat lill-Mibgħut Speċjali tiegħu 
Jane Holl Lute lejn il-gżira għal-laqgħat esploratorji sal-aħħar ta' dan ix-xahar,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi f'Awwissu 1974 il-forzi Torok invadew il-belt ta' Famagusta fir-Repubblika ta' 
Ċipru, u ilhom jokkupawha b'mod illegali minn dak iż-żmien 'l hawn;

B. billi parti minn Famagusta kienet imbagħad ġiet magħluqa, u baqgħet mhix abitata u 
taħt il-kontroll dirett tal-militar Tork;

C. billi n-NU tqis li r-responsabbiltà għall-istatus quo f'Varosha tappartjeni għat-Turkija, u 
għalhekk ukoll ir-responsabbiltà għal kwalunkwe sforz biex jinbidel l-istatus tagħha bi 
ksur tal-Ftehim ta' Livell Għoli tal-1979 u r-Riżoluzzjonijiet rilevanti 550 (1984) u 789 
(1992) tal-KSNU;

D. billi r-Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-KSNU "tqis li tentattivi biex tiġi solvuta kwalunkwe 
parti ta' Varosha minn persuni oħra barra l-abitanti tagħha bħala inammissibbli u titlob 
għat-trasferiment ta' dik iż-żona lill-amministrazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti", u billi l-
KSNU 789 (1992) tħeġġeġ, bil-ħsieb tal-implimentazzjoni tar-Riżoluzzjoni 550 (1984), 
li bħala miżura ta' bini ta' fiduċja Varosha għandha tiġi trasferita "taħt il-kontroll tal-
Forza għaż-żamma tal-Paċi tan-Nazzjonijiet Uniti f'Ċipru";

E. billi l-għoti tal-parti l-magħluqa ta' Famagusta lura lill-abitanti legali tagħha jiffaċilita l-
isforzi lejn soluzzjoni komprensiva tal-problema ta' Ċipru;

F. billi t-Turkija, bl-appoġġ tal-mexxej Ċiprijott tat-Turkija attwali Ersin Tatar, ipproċediet 
għall-"ftuħ" ta' parti minn Varosha bi ksur tal-ftehimiet tal-passat u tar-riżoluzzjonijiet 

6 Testi adottati, P9_TA(2020)0230.
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rilevanti tal-KSNU;

G. billi t-Turkija ddikjarat li se tipproċedi unilateralment b'diversi proġetti f'Varosha, u 
b'hekk qed thedded li tħejji ż-żona għall-insedjament illegali tagħha;

H. billi ż-żjara tal-President Tork Erdoğan fiż-żona okkupata ta' Ċipru akkumpanjat mill-
mexxej tan-Nationalist Movement Party (MHP) tal-lemin estrem Devlet Bahçeli biex 
"jagħmlu piknik" f'Varosha fil-15 ta' Novembru hija estremament provokattiva, u 
wasslet ukoll għal reazzjonijiet qawwija fost iċ-Ċiprijotti Torok;

I. billi għadd kbir ta' Ċiprijotti Torok irreaġixxew kontra l-iskemi ta' Ankara u tas-Sur 
Tatar, li wasslu għal kampanja bis-slogan "#l-ebda piknik fuq l-uġigħ";

J. billi fin-negozjati preċedenti kollha, inkluż fl-aħħar Konferenza dwar Ċipru fil-Crans-
Montana fl-2017, il-parti l-magħluqa ta' Famagusta kienet inkluża fost iż-żoni li 
kellhom jitreġġgħu lura taħt l-amministrazzjoni Ċiprijotta Griega wara s-soluzzjoni 
komprensiva tal-problema ta' Ċipru fuq il-bażi miftiehma ta' federazzjoni bikomunitarja 
biżonali;

1. Jikkundanna l-azzjoni unilaterali illegali tat-Turkija li "tiftaħ" parti mill-parti l-
magħluqa ta' Famagusta, u jwissi kontra kwalunkwe bidla fl-istatus quo f'Varosha bi 
ksur tar-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-KSNU;

2. Jiddeplora d-dikjarazzjonijiet infjammatorji tal-President Tork matul iż-żjara 
provokattiva tiegħu f'Varosha, li b'mod flagranti kixfet il-"pjan direzzjonali" ta' Ankara 
għall-insedjament illegali tal-belt il-magħluqa u l-appoġġ sfaċċat tiegħu għad-diviżjoni 
permanenti ta' Ċipru;

3. Iħeġġeġ lill-Gvern tat-Turkija biex ireġġa' lura din id-deċiżjoni, u jevita kwalunkwe 
azzjoni unilaterali li tista' żżid aktar tensjonijiet fuq il-gżira, f'konformità mas-sejħa 
riċenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU;

4. Jistieden lit-Turkija taġixxi skont ir-riżoluzzjonijiet tal-KSNU msemmija hawn fuq, id-
deċiżjonijiet tal-UE u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew u r-
rakkomandazzjonijiet fir-rapporti tiegħu;

5. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu li l-"ftuħ" provokattiv u illegali ta' Varosha huwa parti 
minn pjan fit-tul Tork biex ibiddel l-istatus tas-sjieda tal-proprjetà fiż-żona, u b'hekk 
jitnaqqsu l-prospetti għar-ritorn ta' Varosha kif preskritt mir-riżoluzzjonijiet rilevanti 
tal-KSNU jew permezz tas-soluzzjoni komprensiva tal-problema ta' Ċipru;

6. Iħeġġeġ lit-Turkija biex tieqaf milli twettaq it-theddid tagħha ta' insedjament b'mod 
illegali ta' nies li ma jkunux l-abitanti legali tagħha f'Varosha, u jenfasizza li l-appell 
biex l-abitanti legali jirritornaw għall-proprjetajiet tagħhom taħt kundizzjonijiet ta' 
okkupazzjoni militari jkun ukoll ta' provokazzjoni estrema, ma jkunx aċċettabbli, u 
jikser ir-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-KSNU;

7. Jenfasizza li l-ħolqien ta' kwalunkwe fait accompli ġdid jimmina l-prospetti għal 
soluzzjoni komprensiva tal-problema ta' Ċipru, peress li dan jimmodifika s-sitwazzjoni 
fil-post għall-agħar, japprofondixxi d-diviżjoni tal-gżira u jsaħħaħ il-qsim permanenti ta' 
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Ċipru;

8. Jiddeplora l-fatt li ż-żieda dejjem tikber tat-tensjoni timmina l-prospetti li jerġgħu 
jibdew negozjati sostanzjali dwar is-soluzzjoni komprensiva tal-problema ta' Ċipru; 
jissottolinja li t-taħditiet diretti taħt il-patroċinju tan-NU jibqgħu l-unika għażla biex 
tintlaħaq soluzzjoni li tgħaqqad mill-ġdid il-gżira u l-poplu tagħha, li twassal, fost l-
oħrajn, għan-normalizzazzjoni tar-relazzjonijiet bejn Ċipru u t-Turkija, prospetti mtejba 
għad-delimitazzjoni taż-żona ekonomika esklużiva bejn Ċipru u t-Turkija, u t-tisħiħ tar-
relazzjonijiet bejn l-UE u t-Turkija;

9. Itenni l-appoġġ tiegħu għat-tkomplija tan-negozjati għal soluzzjoni komprensiva tal-
problema ta' Ċipru malajr kemm jista' jkun, fuq il-bażi miftiehma ta' federazzjoni 
bikomunitarja u biżonali b'personalità ġuridika internazzjonali unika, sovranità unika u 
ċittadinanza unika, u b'ugwaljanza politika bejn iż-żewġ komunitajiet, kif definit mir-
riżoluzzjonijiet rilevanti tal-KSNU, skont id-dritt internazzjonali u l-acquis tal-UE, u 
abbażi tar-rispett għall-prinċipji li fuqhom hija msejsa l-Unjoni;

10. Ifakkar fl-appell tas-Segretarju Ġenerali tan-NU biex jerġgħu jibdew in-negozjati minn 
fejn telqu f'Cras-Montana fl-2017, għalhekk fuq il-bażi tad-Dikjarazzjoni Komuni taż-
żewġ mexxejja tal-2014, u tal-Qafas tas-Sitt Punti tiegħu tat-30 ta' Ġunju 2017 u fil-
konverġenzi miksuba sa tmiem il-Konferenza, u jħeġġeġ lit-Turkija timpenja ruħha 
b'mod konkret għal dan il-għan;

11. Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet u lill-uffiċjali tal-UE jikkoordinaw mal-Parlament biex 
jagħmlu ħilithom ħalli jikkonvinċu lit-Turkija biex treġġa' lura l-azzjonijiet illegali 
tagħha f'Varosha, iżżomm lura milli tipproċedi bi kwalunkwe attività unilaterali li tikser 
aktar is-sovranità u d-drittijiet sovrani tar-Repubblika ta' Ċipru jew li tfittex li toħloq fait 
accompli ġdid bi ksur tal-Liġi tal-Baħar u ddgħajjef ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru abbażi 
ta' qbil dwarha; iħeġġiġhom jippromwovu l-prospetti pożittivi tal-koperazzjoni tagħha;

12. Jissottolinja r-rieda tal-UE li jkollha rwol attiv fl-appoġġ tan-negozjati, inkluż billi 
taħtar rappreżentant għall-Missjoni ta' Bon Offiċji tan-NU meta dawn jerġgħu jibdew;

13. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi 
President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u 
l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-
Istati Membri, lin-Nazzjonijiet Uniti u lit-Turkija, u jiżgura t-traduzzjoni ta' dan it-test 
bit-Tork.


