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Rezolucija Europskog parlamenta o eskalaciji napetosti u Varoshi nakon nezakonitih 
radnji koje je poduzela Turska i hitnoj potrebi za nastavkom pregovora
(2020/2844(RSP))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir izjavu potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za 
vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 24. studenog 2020. o eskalaciji napetosti u 
Varoshi nakon nezakonitih radnji koje je poduzela Turska i hitnoj potrebi za nastavkom 
pregovora,

– uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravu mora od 10. prosinca 1982.,

– uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a br. 550 (1984) od 11. svibnja 1984. 
i br. 789 (1992) od 25. studenog 1992.,

– uzimajući u obzir Sjevernoatlantski ugovor od 4. travnja 1949., posebno njegov članak 
1.,

– uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između Europske ekonomske zajednice i 
Turske („Ankarski sporazum”) od 12. rujna 1963.1,

– uzimajući u obzir Odluku br. 1/95 Vijeća za pridruživanje EZ-a i Turske od 22. prosinca 
1995. o provedbi završne faze carinske unije2,

– uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 390/2001 od 26. veljače 2001. o pomoći 
Turskoj u okviru pretpristupne strategije, a posebno o uspostavljanju Pristupnog 
partnerstva3,

– uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/157/EZ od 18. veljače 2008. o načelima, 
prioritetima i uvjetima sadržanima u Pristupnom partnerstvu s Republikom Turskom4,

– uzimajući u obzir zaključke Vijeća za vanjsku politiku od 9. prosinca 2019. i zaključke 
Europskog vijeća od 12. i 13. prosinca 2019.,

– uzimajući u obzir zajednički akcijski plan EU-a i Turske od 29. studenog 2015. i 
zajedničku izjavu EU-a i Turske od 18. ožujka 2016.,

– uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Turskoj,

– uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da se pokušajem ponovnog otvaranja ograđenog područja Varosha, pod uvjetima 

1 SL L 361, 31.12. 1977., str. 29.
2 SL L 35, 13.2. 1996., str. 1.
3 SL L 58, 28.2.2001, str. 1.
4 SL L 51, 26.2.2008., str. 4.
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vojne okupacije ili pod upravom Turske Republike Sjeverni Cipar, nezakonitim turskim 
marionetskim režimom na okupiranim područjima, krše rezolucije UN-a kojima se 
zahtijeva zadržavanje statusa quo na tom području, međunarodno pravo i obveze 
Turske prema EU-u i njegovim državama članicama te bi se time mogao ugroziti proces 
postizanja dogovora o rješenju ciparskog problema;

B. budući da je Turska povećala svoje agresivno ponašanje, ne samo na području 
Sredozemlja, i tako postala stvarna prijetnja mnogim državama članicama EU-a, 
njihovim strateškim interesima i međunarodnoj stabilnosti;

C. budući da Turska od svibnja 2019. vrši bušenje u istočnom Sredozemlju uz obalu Cipra; 
budući da Turska provodi niz istraživanja ugljikovodika u isključivom gospodarskom 
pojasu Cipra i time ga narušava;

D. budući da, kako je Vijeće za vanjske poslove navelo 9. prosinca 2019. i kako stoji u 
zaključcima Europskog vijeća od 12. i 13. prosinca 2019., Sporazum između Turske i 
Libije predstavlja prijetnju stabilnosti u regiji, krši suverena prava država članica i 
trećih zemalja te nije u skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora;

E. budući da Turska svojim djelovanjem u Siriji ugrožava sigurnost Europe čime izaziva 
opravdanu zabrinutost zbog djelovanja države članice NATO-a na Bliskom istoku;

1. osuđuje pokušaje Turske da ponovno otvori ograđeno područje Varosha; nadalje 
osuđuje što Turska stalno narušava suverenost teritorija i ističe ulogu Turske u 
započinjanju novih sukoba i eskalaciji postojećih sukoba u brojnim osjetljivim regijama, 
uključujući Siriju, Libiju, Somaliju i Gorno Karabah i druge;

2. predlaže suspenziju Odluke o carinskoj uniji, koja je stupila na snagu 1. siječnja 1996., 
na obnovljivo razdoblje od šest mjeseci;

3. poziva Komisiju i Vijeće da zaustave dodjelu svih sredstava Turskoj, kako na temelju 
pretpristupnog postupka, aktualnog i planiranog višegodišnjeg financijskog okvira, 
Instrumenta EU-a za izbjeglice tako i na temelju akcijskog plana EU-a i Turske o 
migracijama; nadalje poziva EU da zaustavi sve zajmove Europske investicijske banke 
Turskoj;

4. poziva Komisiju i Vijeće da bezuvjetno i neopozivo okončaju sve pregovore u pogledu 
pristupanja Turske EU-u s obzirom na to da Turska nije europska zemlja i da ne djeluje 
u skladu s europskim vrijednostima, posebno onima koje za cilj imaju očuvanje mira u 
Europi, i da stoga ne bi trebala postati članicom EU-a;

5. predlaže da Sjevernoatlantsko vijeće ubuduće isključi Tursku sa svojih sastanaka, sve 
dok ne prestane kršiti odredbe Sjevernoatlantskog ugovora;

6. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, 
potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i 
sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, predsjedniku Izaslanstva u 
Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske, Sjevernoatlantskom vijeću, 
vladama i parlamentima država članica te vladi i parlamentu Republike Turske.
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