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B9-0356/2020

Resolutie van het Europees Parlement over de escalerende spanningen in Varosha na de 
illegale acties van Turkije en de dringende noodzaak om de gesprekken te hervatten
(2020/2844(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) van 
24 november 2020 over de escalerende spanningen in Varosha na de illegale acties van 
Turkije en de dringende noodzaak om de gesprekken te hervatten,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties van 10 december 1982 inzake het zeerecht,

– gezien de resoluties 550 (1984) van 11 mei 1984 en 789 (1992) van 25 november 1992 
van de VN-Veiligheidsraad,

– gezien het Noord-Atlantisch Verdrag van 4 april 1949, met name artikel 1,

– gezien de Overeenkomst van 12 september 1963 waarbij een associatie tot stand wordt 
gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije (de “Overeenkomst 
van Ankara”)1,

– gezien Besluit nr. 1/95 van de Associatieraad EG-Turkije van 22 december 1995 inzake 
de tenuitvoerlegging van de slotfase van de douane-unie2,

– gezien Verordening (EG) nr. 390/2001 van de Raad van 26 februari 2001 betreffende 
hulp aan Turkĳe in het kader van de pretoetredingsstrategie, inzonderheid de invoering 
van een partnerschap voor toetreding3,

– gezien het Besluit 2008/157/EG van de Raad van 18 februari 2008 over de beginselen, 
prioriteiten en voorwaarden die zijn opgenomen in het partnerschap voor de toetreding 
met de Republiek Turkije4,

– gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van 9 december 2019 en van de 
Europese Raad van 12 en 13 december 2019,

– gezien het gezamenlijke actieplan EU-Turkije van 29 november 2015 en de verklaring 
EU‑Turkije van 18 maart 2016,

– gezien zijn eerdere resoluties over Turkije,

1 PB L 361 van 31.12.1977, blz. 29.
2 PB L 35 van 13.2.1996, blz. 1.
3 PB L 58 van 28.2.2001, blz. 1.
4 PB L 51 van 26.2.2008, blz. 4.
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– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de poging om de afgesloten zone van Varosha te heropenen, onder 
condities van een militaire bezetting of onder bestuur van de Turkse Republiek van 
Noord-Cyprus, het illegale Turkse marionettenregime in de bezette gebieden, schendt 
VN-resoluties die verlangen dat de status quo in het gebied wordt gehandhaafd, het 
internationaal recht en de verplichtingen van Turkije ten opzichte van de EU en haar 
lidstaten, en kan leiden tot ondermijning van het proces dat gericht is op het oplossen 
van de kwestie Cyprus;

B. overwegende dat Turkije zich steeds agressiever opstelt (en niet alleen in het gebied van 
de Middellandse Zee) en daardoor nu een reële bedreiging vormt voor een groot aantal 
lidstaten van de EU, hun strategische belangen en de internationale stabiliteit;

C. overwegende dat Turkije sinds mei 2019 boringen verricht in de Oostelijke 
Middellandse Zee voor de kust van Cyprus; overwegende dat Turkije naar olie en gas 
zoekt in de exclusieve economische zone van Cyprus, en deze zone daarmee schendt;

D. overwegende dat, zoals staat in de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van 
9 december 2019 en van de Europese Raad van 12 en 13 december 2019, de 
Overeenkomst Turkije-Libië een bedreiging voor de stabiliteit in de regio vormt, de 
soevereine rechten van lidstaten en derde landen schendt, en in strijd is met het 
VN-Verdrag inzake het recht van de zee;

E. overwegende dat de Turkse acties in Syrië de veiligheid van Europa in gevaar brengen, 
en daarmee tot gerechtvaardigde zorgen leiden over het optreden van een NAVO-lid in 
het Midden-Oosten;

1. veroordeelt de Turkse pogingen om de afgesloten zone van Varosha te heropenen; 
veroordeelt verder de voortdurende schendingen van soevereine gebieden door Turkije, 
en beklemtoont de rol die Turkije speelt bij het veroorzaken van nieuwe, respectievelijk 
het escaleren van bestaande conflicten in meerdere kwetsbare regio’s, waaronder (maar 
niet beperkt tot) Syrië, Libië, Somalië en Nagorno-Karabach;

2. stelt voor het douane-uniebesluit, dat op 1 januari 1996 in werking trad, op te schorten 
voor een verlengbare periode van zes maanden;

3. verzoekt de Commissie en de Raad alle financiering voor Turkije stop te zetten, zowel 
in verband met het pretoetredingsproces als in het kader van het huidige en het 
toekomstige meerjarig financieel kader, de EU-faciliteit voor vluchtelingen in Turkije, 
en het gezamenlijk actieplan EU-Turkije inzake migratie; verzoekt de EU verder 
volledig te stoppen met het verstrekken van leningen van de Europese Investeringsbank 
aan Turkije;

4. verzoekt de Commissie en de Raad alle onderhandelingen over de toetreding van 
Turkije tot de EU onvoorwaardelijk en definitief te beëindigen, aangezien Turkije geen 
Europees land is en niet handelt in overeenstemming met de Europese waarden, met 
name die welke gericht zijn op het behoud van een vreedzaam Europa, en bijgevolg 
geen EU-lidstaat mag worden;
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5. stelt voor dat Turkije voortaan wordt uitgesloten van de vergaderingen van de Noord-
Atlantische Raad, totdat het ophoudt de bepalingen van het NAVO‑Verdrag te 
schenden;

6. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de Europese Dienst voor extern optreden, de 
voorzitter van de Delegatie van het Europees Parlement in de Gemengde Parlementaire 
Commissie EU-Turkije, de Noord-Atlantische Raad, de regeringen en parlementen van 
de lidstaten, en de regering van de Republiek Turkije.


