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B9-0356/2020

a feszültségek fokozódásáról Varósziában Törökország jogellenes tevékenységeit 
követően, és a megbeszélések újrakezdésének sürgős szükségéről
(2020/2844(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének (az alelnök/főképviselő) Varósziában Törökország jogellenes 
tevékenységeit követően a feszültségek fokozódásával és a megbeszélések 
újrakezdésének sürgős szükségével kapcsolatban kiadott, 2020. november 24-i 
nyilatkozatára,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1982. december 10-i Tengerjogi 
Egyezményére,

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1984. május 11-i 550 (1984). számú és 
1992. november 25-i 789 (1992) számú határozatára,

– tekintettel az 1949. április 4-i Észak-atlanti Szerződésre és különösen annak 1. cikkére,

– tekintettel az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulást létrehozó, 
1963. szeptember 12-i megállapodásra (Ankarai Megállapodás)1,

– tekintettel az EK–Törökország Társulási Tanácsnak a vámunió végső szakaszának 
megvalósításáról szóló, 1995. december 22-i 1/95 határozatára2,

– tekintettel az előcsatlakozási stratégia keretében Törökország részére nyújtandó 
támogatásról, és különösen a csatlakozási partnerség létrehozásáról szóló, 2001. február 
26-i 390/2001/EK tanácsi rendeletre3,

– tekintettel a Török Köztársasággal létrejött csatlakozási partnerség elveiről, 
prioritásairól, feltételeiről szóló, 2008. február 18-i 2008/157/EK tanácsi határozatra4,

– tekintettel a Külügyek Tanácsa 2019. december 9-i, valamint az Európai Tanács 2019. 
december 12-i és 13-i következtetéseire,

– tekintettel az EU–Törökország közös cselekvési tervre (2015. november 29.) és a 2016. 
március 18-i EU–Törökország nyilatkozatra,

– tekintettel a Törökországról szóló korábbi állásfoglalásaira,

1 HL L 361., 1977.12.31., 29. o.
2 HL L 35., 1996.2.13., 1. o.
3 HL L 58., 2001.2.28., 1. o.
4 HL L 51., 2008.2.26., 4. o.
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– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a varósziai elkerített területnek a katonai megszállás körülményei között, vagy a 
megszállt területeket irányító jogellenes török bábkormány, az Észak-ciprusi Török 
Köztársaság irányítása alatt történő újbóli megnyitására irányuló kísérlet sérti az ENSZ 
határozatait, amelyek a térségben fennálló status quo, a nemzetközi jog, valamint 
Törökország EU-val és tagállamaival szembeni kötelezettségei fenntartását követelik 
meg, és alááshatja a ciprusi probléma megoldásáról való megállapodás folyamatát;

B. mivel Törökország – nem csak a földközi-tengeri térségben – fokozta agresszív 
magatartását, és ezáltal valódi fenyegetéssé vált számos uniós tagállamra, azok 
stratégiai érdekeire és nemzetközi stabilitására nézve;

C. mivel 2019 májusa óta Törökország fúrásokat folytat a Földközi-tenger keleti részén, 
Ciprus partjainál; mivel Törökország jelenleg számos szénhidrogén-kutatást végez 
Ciprus kizárólagos gazdasági övezetében és annak megsértésével;

D. mivel a Külügyek Tanácsa 2019. december 9-i ülésén és az Európai Tanács 2019. 
december 12-i és 13-i következtetéseiben megállapítottak szerint a Törökország–Líbia 
megállapodás fenyegetést jelent a régió stabilitására nézve, sérti a tagállamok és 
harmadik országok szuverén jogait, valamint sérti az ENSZ Tengerjogi Egyezményét;

E. mivel Törökország szíriai fellépései révén veszélyezteti Európa biztonságát, és ezáltal 
jogos aggályokat vet fel egy NATO-tagállam közel-keleti tevékenységével 
kapcsolatban;

1. elítéli Törökországnak a varósziai elkerített terület újbóli megnyitására irányuló 
kísérleteit; elítéli továbbá szuverén területek Törökország általi folyamatos megsértését, 
és hangsúlyozza, hogy Törökország szerepet játszik új konfliktusok létrehozásában és a 
meglévő konfliktusok elmélyítésében különböző veszélyeztetett régiókban, többek 
között Szíriában, Líbiában, Szomáliában és Hegyi-Karabahban;

2. javasolja, hogy a vámunióról szóló, 1996. január 1-jén hatályba lépett határozatot 
hathónapos, később megújítható időszakra függesszék fel;

3. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy szüntessék meg az előcsatlakozási 
folyamathoz, a jelenlegi és a tervezett többéves pénzügyi kerethez, a menekülteket 
támogató uniós eszközhöz, valamint a migrációval kapcsolatos EU–Törökország közös 
cselekvési tervhez kapcsolódóan Törökországnak nyújtott valamennyi finanszírozást; 
felszólítja továbbá az EU-t, hogy szüntesse be a Törökországnak az Európai Beruházási 
Bank révén nyújtott kölcsönöket;

4. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy feltétel nélkül és visszavonhatatlanul 
fejezze be a Törökország uniós csatlakozásával kapcsolatos tárgyalásokat, mivel az nem 
európai ország, nem az európai értékekkel – különösen a békés Európa megőrzésére 
irányuló európai értékekkel – összhangban jár el, és ezért nem válhat az Európai Unió 
tagállamává;

5. javasolja, hogy az Észak-atlanti Tanács ennek megfelelően zárja ki Törökországot 
üléseiről mindaddig, amíg az megsérti az Észak-atlanti Szerződés rendelkezéseit;
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6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az 
Európai Külügyi Szolgálatnak, az EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba 
delegált európai parlamenti küldöttség elnökének, az Észak-atlanti Tanácsnak, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Török Köztársaság 
kormányának.


