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Uznesenie Európskeho parlamentu o eskalácii napätia vo Varoshe po protiprávnom 
konaní Turecka a o naliehavej potrebe obnovenia rozhovorov
(2020/2844(RSP))

Európsky parlament,

– pripomína dohodu na vysokej úrovni z roku 1979 medzi vedúcimi predstaviteľmi oboch 
komunít na Cypre,

– so zreteľom na základné zásady medzinárodného práva a Chartu OSN, ako aj na 
príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN), najmä rezolúcie 550 (1984) 
a 789 (1992),

– so zreteľom na vyhlásenie BR OSN z 9. októbra 2019, v ktorom sa pripomína význam 
štatútu uzavretej časti mesta Famagusta (Varosha) v súlade s jej predchádzajúcimi 
rezolúciami, a opätovne zdôrazňuje, že by sa nemali vykonávať žiadne opatrenia, ktoré 
nie sú v súlade s uvedenými rezolúciami, ako aj na jej vyhlásenie z 9. októbra 2020, 
v ktorom vyjadruje poľutovanie nad jednostranným konaním Turecka týkajúcim sa 
„otvorenia“ časti oblasti 8. októbra 2020,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce vyhlásenie zo 14. februára 2012 o vrátení 
uzavretej časti mesta Famagusta jeho zákonným obyvateľom1,

– so zreteľom na správu Výboru pre petície zo 17. júla 2008 o návšteve Cypru na účely 
zistenia potrebných skutočností v dňoch 25. až 28. novembra 2007 týkajúcu sa petície 
č. 733/2004, na svoju správu z 21. novembra 2018 o následnej služobnej ceste v dňoch 
7. až 8. mája 2018 a na odporúčania, ktoré sú v nej uvedené,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. septembra 2008 o rokovaniach Výboru pre petície 
v roku 20072, uznesenie z 22. apríla 2009 o rokovaniach Výboru pre petície v roku 
20083 a uznesenie z 13. februára 2019 o výsledkoch rokovaní Výboru pre petície v roku 
20184,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o správach Európskej komisie 
o pokroku Turecka, najmä na svoje najnovšie uznesenie z 13. marca 20195, v ktorom sa 
Turecko vyzýva, aby „odovzdalo uzavretú oblasť mesta Famagusta Organizácii 
Spojených národov v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 550 a aby sa 
zdržalo krokov, ktoré menia demografickú rovnováhu na ostrove prostredníctvom 
politiky nezákonných osád“,

– so zreteľom na svoje nedávne uznesenie zo 17. septembra 2020 o príprave 

1 Ú. v. EÚ C 249 E, 30.8.2013, s. 22.
2 Ú. v. EÚ C 8 E, 14.1.2010, s. 41.
3 Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 12.
4 Prijaté texty, P8_TA(2019)0114.
5 Prijaté texty, P8_TA(2019)0200.
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mimoriadneho samitu Európskej rady zameraného na nebezpečnú eskaláciu a úlohu 
Turecka vo východnom Stredozemí6, v ktorom sa zdôrazňuje, že „ďalším sankciám sa 
možno vyhnúť len prostredníctvom dialógu, lojálnej spolupráce a konkrétneho pokroku 
v teréne“,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 1. októbra 2020, v ktorých sa opätovne 
potvrdzuje záväzok EÚ plne dodržiavať rezolúcie BR OSN č. 550 (1984) a č. 789 
(1992),

– so zreteľom na príslušné vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie 
pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, a najmä na jeho vyhlásenie z 13. októbra 
2020, v ktorom vyjadril znepokojenie EÚ nad rozhodnutím Ankary pristúpiť 
k „otvoreniu“ pobrežia vo Varoshe od 8. októbra 2020,

– so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN po jeho stretnutí s oboma 
vedúcimi predstaviteľmi v Berlíne v novembri 2019 a jeho nedávnu verejne ohlásenú 
pripravenosť vyvinúť nové úsilie o obnovenie rokovaní za predpokladu, že to bude 
zmysluplné, ako aj na jeho rozhodnutie vyslať na ostrov do konca tohto mesiaca 
osobitnú vyslankyňu Jane Lutovú na účely informatívnych stretnutí,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže mesto Famagusta v Cyperskej republike obsadili v auguste 1974 turecké sily 
a odvtedy je nelegálne okupované;

B. keďže časť mesta Famagusta bola následne uzavretá a odvtedy je neobývaná a spadá 
pod priamu kontrolu tureckého vojska;

C. keďže OSN sa domnieva, že zodpovednosť za súčasný stav vo Varoshe je na strane 
Turecka, a tým aj za akékoľvek úsilie o zmenu jeho štatútu, ktorý je v rozpore s 
dohodou na vysokej úrovni z roku 1979 a s príslušnými rezolúciami BR OSN č. 550 
(1984) a č. 789 (1992);

D. keďže v rezolúcii BR OSN č. 550 (1984) „sa pokusy o osídlenie akejkoľvek časti 
Varoshe inými ľuďmi než jej obyvateľmi považujú za neprípustné a vyzýva sa na 
presun tejto oblasti pod správu Organizácie Spojených národov“ a keďže v rezolúcii BR 
OSN č. 789 (1992) sa naliehavo žiada, aby sa s ohľadom na vykonávanie rezolúcie č. 
550 (1984) ako opatrenie na budovanie dôvery presunula Varosha „pod kontrolu 
mierových síl OSN na Cypre“;

E. keďže vrátenie uzavretej časti mesta Famagusta jeho zákonným obyvateľom by 
uľahčilo úsilie o celkové urovnanie cyperského problému;

F. keďže Turecko s podporou súčasného vedúceho predstaviteľa tureckých Cyperčanov 
Ersina Tatara pristúpilo k „otvoreniu“ časti Varoshe v rozpore s predchádzajúcimi 
dohodami a príslušnými rezolúciami BR OSN;

6 Prijaté texty, P9_TA(2020)0230.
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G. keďže Turecko vyhlásilo, že bude jednostranne pokračovať v rôznych projektoch vo 
Varoshe, čím hrozí, že pripraví oblasť na nezákonné osídľovanie;

H. keďže návšteva tureckého prezidenta Erdoğana v okupovanej oblasti Cypru 
sprevádzaná vedúcim predstaviteľom krajne pravicovej Strany národného hnutia 
Devletom Bahçelim s cieľom „usporiadať piknik“ 15. novembra 2020 vo Varoshe je 
mimoriadne provokačná a vyvolala aj v radoch tureckých Cyperčanov silné reakcie;

I. keďže veľký počet tureckých Cyperčanov vyjadril nesúhlas s machináciami Ankary a 
Ersina Tataru, ktorý vyústil do kampane s názvom „#no picnic over pain“;

J. keďže vo všetkých predchádzajúcich rokovaniach vrátane poslednej konferencie o 
Cypre v Crans-Montane v roku 2017 bola uzavretá časť mesta Famagusta zaradená 
medzi oblasti, ktoré sa majú po komplexnom vyriešení cyperského problému na 
dohodnutom základe federácie dvoch zón a dvoch komunít vrátiť gréckej cyperskej 
správe;

1. odsudzuje jednostranné kroky Turecka týkajúce sa „otvorenia“ časti uzavretej oblasti 
mesta Famagusta ako nezákonné a varuje pred akoukoľvek zmenou súčasného stavu vo 
Varoshe v rozpore s príslušnými rezolúciami BR OSN;

2. vyjadruje poľutovanie nad poburujúcimi vyhláseniami tureckého prezidenta počas jeho 
provokatívnej návštevy vo Varoshe, ktoré zjavne odhalili Ankarský „plán“ 
nezákonného osídľovania uzavretého mesta a jeho zrejmú podporu trvalému rozdeleniu 
Cypru;

3. naliehavo vyzýva tureckú vládu, aby toto rozhodnutie zvrátila a vyhla sa akýmkoľvek 
jednostranným krokom, ktoré by mohli vyvolať ďalšie napätie na ostrove, v súlade s 
nedávnou výzvou BR OSN;

4. výzva Turecko, aby konalo v súlade s uvedenými rezolúciami BR OSN, rozhodnutiami 
EÚ a uzneseniami Európskeho parlamentu a odporúčaniami uvedenými v jeho 
správach;

5. vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že provokatívne a nezákonné „otvorenie“ 
Varoshe je súčasťou dlhodobého plánu Turecka zmeniť štatút vlastníctva majetku v 
tejto oblasti, a tým znížiť vyhliadky na navrátenie Varoshe, ako sa uvádza v príslušných 
rezolúciách BR OSN, alebo prostredníctvom komplexného riešenia cyperského 
problému;

6. naliehavo vyzýva Turecko, aby upustilo od naplnenia svojich hrozieb v podobe 
nezákonného osídlenia Varoshe inými ľuďmi než jej zákonnými obyvateľmi, a 
zdôrazňuje, že požiadavka, aby sa zákonní obyvatelia vrátili do svojich nehnuteľností za 
podmienok vojenskej okupácie, by tiež predstavovala extrémnu provokáciu, bola by 
neprijateľná a porušovala príslušné rezolúcie BR OSN;

7. zdôrazňuje, že také konanie, keď je druhá strana znovu postavená pred hotovú vec, 
oslabuje vyhliadky na komplexné riešenie cyperského problému, keďže mení situáciu 
na mieste k horšiemu, prehlbuje rozdelenie ostrova a upevňuje trvalé rozdelenie Cypru;
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8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že rastúca eskalácia napätia oslabuje vyhliadky na 
obnovenie vecných rokovaní o komplexnom riešení cyperského problému; zdôrazňuje, 
že priame rozhovory pod záštitou OSN zostávajú jedinou možnosťou na dosiahnutie 
riešenia, ktorým sa zjednotí ostrov a jeho ľud, čo povedie okrem iného k normalizácii 
vzťahov medzi Cyprom a Tureckom, zlepšeným vyhliadkam na vymedzenie výhradnej 
hospodárskej zóny medzi Cyprom a Tureckom a k posilneniu vzťahov medzi EÚ a 
Tureckom;

9. opakuje, že podporuje čo najskoršie obnovenie rokovaní o komplexnom riešení 
cyperského problému na dohodnutom základe federácie dvoch zón a dvoch komunít s 
jednotnou medzinárodnou právnou subjektivitou, jednotnou zvrchovanosťou a 
jednotným občianstvom a s politickou rovnosťou medzi dvoma komunitami, ako je to 
vymedzené v príslušných rezolúciách BR OSN, v súlade s medzinárodným právom a 
acquis EÚ a na základe dodržiavania zásad, na ktorých je založená Únia;

10. pripomína výzvu generálneho tajomníka OSN na obnovenie rokovaní od bodu, ktorý sa 
dosiahol v roku 2017 v Crans-Montane, a to na základe spoločného vyhlásenia oboch 
vedúcich predstaviteľov z roku 2014, jeho šesťbodového rámca z 30. júna 2017 a 
zblížení dosiahnutých na konci konferencie, a naliehavo vyzýva Turecko, aby sa k 
tomuto cieľu konkrétne zaviazalo;

11. naliehavo vyzýva inštitúcie a úradníkov EÚ, aby koordinovali svoju činnosť s 
Parlamentom pri úsilí o presvedčenie Turecka, aby zvrátilo svoje nezákonné konanie vo 
Varoshe, zdržalo sa akýchkoľvek jednostranných činností, ktoré ďalej porušujú 
zvrchovanosť a zvrchované práva Cyperskej republiky alebo ktoré vytvárajú situácie, 
keď je druhá strana znovu postavená pred hotovú vec v rozpore s morským právom a 
narúšajú opätovné zjednotenie Cypru na dohodnutom základe; naliehavo ich vyzýva, 
aby podporovali pozitívne vyhliadky svojej spolupráce;

12. zdôrazňuje, že EÚ je pripravená zohrať aktívnu úlohu pri podpore týchto rokovaní, a to 
aj vymenovaním zástupcu pri misii dobrých služieb OSN pri ich obnovení;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Organizácii Spojených 
národov a Turecku a zabezpečil preklad tohto textu do tureckého jazyka.


