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B9-0355/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la escaladarea tensiunilor în Varosha în 
urma acțiunilor ilegale ale Turciei și la necesitatea urgentă de a relua discuțiile
(2020/2844(RSP))

Parlamentul European,

– reamintind Acordul la nivel înalt din 1979 dintre liderii celor două comunități din Cipru,

– având în vedere principiile fundamentale ale dreptului internațional și Carta ONU, 
precum și rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU (CSONU), mai ales 
rezoluțiile 550 (1984) și 789 (1992),

– având în vedere declarația CSONU din 9 octombrie 2019, care reamintește importanța 
statutului părții închise din Famagusta (Varosha), așa cum este prevăzut în rezoluțiile 
sale anterioare și reiterează că nu ar trebui întreprinse acțiuni care nu sunt conforme cu 
rezoluțiile respective, precum și declarația sa din 9 octombrie 2020, care deplânge 
acțiunea unilaterală a Turciei de „deschidere” a unei părți a zonei la 8 octombrie 2020,

– având în vedere declarația sa anterioară din 14 februarie 2012 privind retrocedarea părții 
din Famagusta la care accesul este interzis către locuitorii legali ai acesteia1,

– având în vedere raportul Comisiei pentru petiții din 17 iulie 2008 privind vizita de 
informare în Cipru din 25-28 noiembrie 2007 privind petiția nr. 733/2004 și raportul său 
din 21 noiembrie 2018 privind misiunea de monitorizare din 7-8 mai 2018, precum și 
recomandările cuprinse în acesta,

– având în vedere rezoluția sa din 23 septembrie 2008 referitoare la deliberările Comisiei 
pentru petiții din cursul anului 20072, rezoluția sa din 22 aprilie 2009 privind 
deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 20083 și rezoluția sa din 13 
februarie 2019 referitoare la rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din cursul 
anului 20184,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la rapoartele intermediare ale 
Comisiei Europene privind Turcia, în special cea mai recentă rezoluție a acesteia din 13 
martie 20195, care invită Turcia „să transfere către ONU partea închisă din orașul 
Famagusta, în conformitate cu Rezoluția 550 a Consiliului de Securitate al ONU și să se 
abțină de la acțiuni care afectează echilibrul demografic de pe insulă printr-o politică de 
așezări ilegale”,

– având în vedere recenta sa rezoluție din 17 septembrie 2020 referitoare la pregătirea 
reuniunii extraordinare a Consiliului European axate pe escaladarea periculoasă a 

1 JO C 249 E, 30.8.2013, p. 22.
2 JO C 8 E, 14.1.2010, p. 41.
3 JO C 184 E, 8.7.2010, p. 12.
4 Texte adoptate, P8_TA(2019)0114.
5 Texte adoptate, P8_TA(2019)0200.
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tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane6, în care se subliniază că 
„sancțiunile suplimentare pot fi evitate doar prin dialog, cooperare sinceră și progrese 
concrete pe teren”,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 1 octombrie 2020, care reiterează 
angajamentul UE față de respectarea deplină a rezoluțiilor 550 (1984) și 789 (1992) ale 
CSONU,

– având în vedere declarațiile relevante ale Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în special 
declarația sa din 13 octombrie 2020 prin care se exprimă îngrijorarea UE cu privire la 
decizia Ankarei de a demara „deschiderea” zonei de coastă din Varosha începând cu 8 
octombrie 2020,

– având în vedere declarația Secretarului General al ONU în urma întâlnirii sale de la 
Berlin cu cei doi lideri din noiembrie 2019, precum și recentul anunț al disponibilității 
sale de a se angaja într-un nou efort de reluare a negocierilor, cu condiția ca acest lucru 
să fie semnificativ, precum și decizia deplasării în Cipru a trimisei sale speciale, Jane 
Holl Lute, pentru reuniuni exploratorii până la sfârșitul acestei luni,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât orașul Famagusta din Republica Cipru a fost invadat de forțele turce în august 
1974 și a fost ocupat ilegal de atunci;

B. întrucât atunci s-a interzis accesul la o parte din Famagusta, care rămâne nelocuită și 
sub controlul direct al armatei turce;

C. întrucât ONU consideră că responsabilitatea pentru statu-quo-ul din Varosha îi revine 
Turciei, căreia îi revine, prin urmare, și responsabilitatea pentru orice efort de 
modificare a statutului său, contrar Acordului la nivel înalt din 1979 și rezoluțiilor 550 
(1984) și 789 (1992) ale CSONU;

D. întrucât Rezoluția 550 (1984) a CSONU „consideră că orice încercare de a popula orice 
parte a cartierului Varosha de către alte persoane decât locuitorii săi este inadmisibilă și 
solicită transferul acestei zone în administrarea Organizației Națiunilor Unite” și 
întrucât Rezoluția 789 (1992) a CSONU îndeamnă, în vederea punerii în aplicare a 
Rezoluției 550 (1984), ca măsură de consolidare a încrederii, ca Varosha să fie 
transferată „sub controlul forței Organizației Națiunilor Unite de menținere a păcii din 
Cipru”;

E. întrucât retrocedarea părții din Famagusta la care accesul este interzis către locuitorii 
legali ai acesteia ar facilita eforturile de soluționare globală a problemei Ciprului;

F. întrucât Turcia, cu sprijinul actualului lider cipriot turc Ersin Tatar, a procedat la 
„deschiderea” unei părți din Varosha, încălcând acordurile anterioare și rezoluțiile 

6 Texte adoptate, P9_TA(2020)0230.
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relevante ale CSONU;

G. întrucât Turcia a declarat că va demara unilateral diferite proiecte în Varosha, 
amenințând cu pregătirea zonei pentru colonizare ilegală;

H. întrucât vizita președintelui turc Erdoğan în zona ocupată a Ciprului împreună cu liderul 
partidului Mișcării naționaliste de extremă dreaptă Partidul Mișcării Naționaliste, 
Devlet Bahçeli, pentru „un picnic” la Varosha la 15 noiembrie este extrem de 
provocatoare și a determinat reacții puternice și în rândul ciprioților turci;

I. întrucât un număr mare de ciprioți turci au reacționat împotriva mașinațiunilor Ankarei 
și dlui Tatar, ceea ce s-a concretizat într-o campanie sub sloganul „# no picnic over 
pain”;

J. întrucât în toate negocierile anterioare, inclusiv la ultima conferință privind Ciprul de la 
Crans-Montana din 2017, partea închisă a Famagustei a fost inclusă printre zonele care 
urmează să se întoarcă sub administrația cipriotă greacă în urma soluționării globale a 
problemei Ciprului pe baza unei federații formate din două zone și două comunități,

1. condamnă acțiunea unilaterală ilegală a Turciei de „deschidere” a unei părți din sectorul 
închis din Famagusta și avertizează în legătură cu orice modificare a statu-quo-ului de la 
Varosha, încălcând rezoluțiile relevante ale CSONU;

2. deplânge declarațiile ațâțătoare ale președintelui turc din timpul vizitei sale 
provocatoare la Varosha, care a pus flagrant în lumină planurile Ankarei de colonizare 
ilegală a orașului închis și sprijinul său ferm pentru separarea definitivă a Ciprului;

3. îndeamnă guvernul Turciei să revină asupra acestei decizii și să evite orice acțiune 
unilaterală care ar putea genera tensiuni suplimentare pe insulă, în conformitate cu 
apelul recent lansat de Consiliul de Securitate al ONU;

4. invită Turcia să acționeze în conformitate cu rezoluțiile CSONU menționate anterior, cu 
deciziile UE și cu rezoluțiile Parlamentului European și cu recomandările din rapoartele 
acestuia;

5. își exprimă profunda îngrijorare că „deschiderea” provocatoare și ilegală a Varosiei face 
parte dintr-un plan pe termen lung al Turciei de modificare a statutului proprietății în 
zonă prin care se reduc perspectivele de retrocedare a Varosiei, așa cum se prevede în 
rezoluțiile relevante ale CSONU sau în cadrul unei soluționări globale a problemei 
cipriote;

6. îndeamnă Turcia să se abțină să pună în practică amenințările de așezare ilegală la 
Varosha a altor persoane decât locuitorii săi legitimi și subliniază că și apelul la 
întoarcerea acestora la locuințele lor în condiții de ocupație militară ar constitui o 
provocare extremă, ar fi inacceptabil și ar încălca rezoluțiile relevante ale CSONU;

7. subliniază că orice nou „fapt împlinit” subminează perspectivele unei soluții globale la 
problema cipriotă, deoarece modifică situația de pe teren în defavoarea acesteia, 
adâncește divizarea insulei și întărește separarea permanentă a Ciprului;
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8. regretă că escaladarea tot mai accentuată a tensiunilor subminează perspectivele de 
reluare a unor negocieri substanțiale privind soluționarea globală a problemei Ciprului; 
subliniază că discuțiile directe sub auspiciile ONU rămân singura opțiune pentru găsirea 
unei soluții care să reunească insula și locuitorii acesteia, conducând, printre altele, la 
normalizarea relațiilor dintre Cipru și Turcia, la îmbunătățirea perspectivelor de 
delimitare a zonei economice exclusive dintre Cipru și Turcia și la consolidarea 
relațiilor UE-Turcia;

9. își reafirmă sprijinul pentru reluarea negocierilor pentru o soluție globală a problemei 
Ciprului cât mai rapid posibil, pe baza convenită a unei federații formate din două 
comunități și două zone cu o singură personalitate juridică internațională, o suveranitate 
unică și o singură cetățenie, cu egalitate politică între cele două comunități, în 
conformitate cu rezoluțiile pertinente ale Consiliului de Securitate al ONU, în 
concordanță cu dreptul internațional și cu acquis-ul UE și respectând principiile care 
stau la baza Uniunii;

10. reamintește apelul Secretarului General al ONU de a relua negocierile din punctul în 
care acestea s-au oprit la Crans-Montana în 2017, deci pe baza declarației comune a 
celor doi lideri din 2014, a cadrului său în șase puncte din 30 iunie 2017 și a 
convergenței obținute la finalul conferinței și îndeamnă Turcia să se angajeze concret în 
atingerea acestui scop;

11. îndeamnă instituțiile și personalul UE să se coordoneze cu Parlamentul în încercarea de 
a convinge Turcia să își oprească acțiunile ilegale din Varosha, să se abțină de la orice 
activități unilaterale care încalcă și mai mult suveranitatea și drepturile suverane ale 
Republicii Cipru sau care încearcă să creeze un nou fapt împlinit cu încălcarea dreptului 
mării și să submineze reunificarea Ciprului pe baza convenită; le îndeamnă să 
promoveze perspectivele pozitive ale cooperării sale;

12. subliniază disponibilitatea UE de a juca un rol activ în sprijinirea negocierilor, inclusiv 
prin numirea unui reprezentant în cadrul Misiunii de bune oficii a ONU în momentul 
reluării acestora;

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui 
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, 
Organizației Națiunilor Unite și Turciei, asigurând traducerea prezentului text în limba 
turcă.


