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B9-0356/2020

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,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tal-
24 ta' Novembru 2020 dwar l-eskalazzjoni tat-tensjonijiet f'Varosha wara l-azzjonijiet 
illegali mit-Turkija u l-ħtieġa urġenti li jissuktaw it-taħditiet,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar tal-
10 ta' Diċembru 1982,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU Nru 550(1984) tal-
11 ta' Mejju 1984 u Nru 789 (1992) tal-25 ta' Novembru 1992,

– wara li kkunsidra t-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana tal-4 ta' April 1949, b'mod 
partikolari l-Artikolu 1 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Ftehim tat-12 ta' Settembru 1963 li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn 
il-Komunità Ekonomika Ewropea u t-Turkija ("Il-Ftehim ta' Ankara")1,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1/95 tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni bejn il-KE u t-
Turkija tat-22 ta' Diċembru 1995 dwar l-implimentazzjoni tal-fażi finali tal-Unjoni 
Doganali2,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 390/2001 tas-26 ta' Frar 2001 
dwar l-assistenza lit-Turkija fil-qafas tal-istrateġija ta' qabel l-adeżjoni, u b'mod 
partikolari dwar l-istabbiliment ta' Sħubija għal Adeżjoni3,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2008/157/KE tat-18 ta' Frar 2008 dwar il-
prinċipji, il-prijoritajiet u l-kundizzjonijiet li jinsabu fis-Sħubija għall-Adeżjoni mar-
Repubblika tat-Turkija4,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Barranin tad-
9 ta' Diċembru 2019 u l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-12 u t-
13 ta' Diċembru 2019,

– wara li kkunsidra l-pjan ta' azzjoni konġunt UE-Turkija tad-29 ta' Novembru 2015 u d-
Dikjarazzjoni UE‑Turkija tat-18 ta' Marzu 2016,

1 ĠU L 361, 31.12.1977, p. 29.
2 ĠU L 35, 13.2.1996, p. 1.
3 ĠU L 58, 28.2.2001, p. 1.
4 ĠU L 51, 26.2.2008, p. 4.
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar it-Turkija,

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

A. billi t-tentattiv biex terġa' tinfetaħ iż-żona magħluqa ta' Varosha, taħt kundizzjonijiet ta' 
okkupazzjoni militari jew taħt l-amministrazzjoni tar-Repubblika Torka tat-Tramuntana 
ta' Ċipru, ir-reġim pupazz illegali Tork fiż-żoni okkupati, jikser ir-riżoluzzjonijiet tan-
NU li jirrikjedu ż-żamma tal-istatus quo fiż-żona, id-dritt internazzjonali u l-obbligi tat-
Turkija lejn l-UE u l-Istati Membri tagħha, u jista' jdgħajjef il-proċess ta' qbil dwar 
soluzzjoni għall-problema ta' Ċipru;

B. billi t-Turkija żiedet l-imġiba aggressiva tagħha, mhux biss fiż-żona tal-Mediterran, u 
b'hekk saret theddida reali għal bosta Stati Membri tal-UE, l-interessi strateġiċi tagħhom 
u l-istabbiltà internazzjonali;

C. billi t-Turkija, ilha minn Mejju 2019 tħaffer fil-Lvant tal-Mediterran lil hinn mill-kosta 
ta' Ċipru; billi t-Turkija qed twettaq sensiela ta' esplorazzjonijiet għall-idrokarburi fiż-
Żona Ekonomika Esklussiva ta' Ċipru u bi ksur ta' din iż-Żona;

D. billi, kif iddikjarat mill-Kunsill Affarijiet Barranin fid-9 ta' Diċembru 2019 u fil-
konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-12 u t-13 ta' Diċembru 2019, il-Ftehim bejn it-
Turkija u l-Libja jikkostitwixxi theddida għall-istabbiltà fir-reġjun, jikser id-drittijiet 
sovrani tal-Istati Membri u ta' pajjiżi terzi, u jikser il-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Liġi 
tal-Baħar;

E. billi t-Turkija, permezz tal-azzjonijiet tagħha fis-Sirja, qed tipperikola s-sigurtà tal-
Ewropa, u b'hekk qed tikkawża tħassib leġittimu dwar l-azzjonijiet ta' stat membru tan-
NATO fil-Lvant Nofsani;

1. Jikkundanna t-tentattivi tat-Turkija biex terġa' tiftaħ iż-żona magħluqa ta' Varosha; 
jikkundanna wkoll il-ksur kontinwu ta' territorji sovrani mit-Turkija u jissottolinja r-
rwol tat-Turkija fil-ħolqien ta' kunflitti ġodda u fl-eskalazzjoni ta' dawk eżistenti 
f'diversi reġjuni vulnerabbli, inkluż iżda mhux limitat għas-Sirja, il-Libja, is-Somalja u 
Nagorno-Karabakh;

2. Jipproponi li d-Deċiżjoni tal-Unjoni Doganali, li daħlet fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 1996, tiġi 
sospiża għal perjodu ta' sitt xhur li jista' jiġġedded;

3. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill itemmu l-finanzjament kollu lit-Turkija 
assoċjat mal-proċess ta' qabel l-adeżjoni, il-qafas finanzjarju pluriennali attwali u 
ppjanat, il-Faċilità tal-UE għar-Rifuġjati fit-Turkija u l-pjan ta' azzjoni konġunt UE-
Turkija dwar il-migrazzjoni; jappella lill-UE, barra minn hekk, biex twaqqaf is-self 
kollu tal-Bank Ewropew tal-Investiment lit-Turkija;

4. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill itemmu inkondizzjonalment u irrevokabbilment 
in-negozjati kollha dwar l-adeżjoni tat-Turkija mal-UE, billi dan mhuwiex pajjiż 
Ewropew u ma jaġixxix f'konformità mal-valuri Ewropej, b'mod partikolari dawk li 
għandhom l-għan li jippreservaw il-paċi fl-Ewropa, u għaldaqstant m'għandux isir Stat 
Membru tal-Unjoni Ewropea;
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5. Jipproponi li l-Kunsill tal-Atlantiku tat-Tramuntana minn issa 'l quddiem jeskludi lit-
Turkija mil-laqgħat tiegħu sakemm il-pajjiż jieqaf jikser id-dispożizzjonijiet tat-Trattat 
tal-Atlantiku tat-Tramuntana;

6. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni 
Esterna, lill-President tad-Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat 
Parlamentari Konġunt UE-Turkija, lill-Kunsill tal-Atlantiku tat-Tramuntana, lill-
gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, u lill-Gvern tar-Repubblika tat-Turkija.


