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B9-0356/2020

Resolução do Parlamento Europeu sobre a escalada das tensões em Varosha na 
sequência de ações ilegais levadas a cabo pela Turquia e a necessidade urgente de reatar 
as negociações
(2020/2844(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Declaração do Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, de 24 de novembro de 
2020, sobre a escalada das tensões em Varosha na sequência de ações ilegais levadas a 
cabo pela Turquia e a necessidade urgente de reatar as negociações,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de 
dezembro de 1982,

– Tendo em conta as Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas 550 
(1984), de 11 de maio de 1984, e 789 (1992), de 25 de novembro de 1992,

– Tendo em conta o Tratado do Atlântico Norte, de 4 de abril de 1949, nomeadamente o 
artigo 1.º, 

– Tendo em conta o Acordo de 12 de setembro de 1963 que cria uma Associação entre a 
Comunidade Económica Europeia e a Turquia («Acordo de Ancara»)1,

– Tendo em conta a Decisão n.º 1/95 do Conselho da Associação CE-Turquia, de 22 de 
dezembro de 1995, relativa à execução da fase final da união aduaneira2,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 390/2001 do Conselho, de 26 de fevereiro de 
2001, relativo à assistência à Turquia no âmbito da estratégia de pré-adesão e, 
nomeadamente, ao estabelecimento de uma Parceria de Adesão3,

– Tendo em conta a Decisão 2008/157/CE do Conselho, de 18 de Fevereiro de 2008, 
relativa aos princípios, prioridades e condições previstos na Parceria de Adesão com a 
República da Turquia4,

– Tendo em conta o Conselho dos Negócios Estrangeiros, de 9 de dezembro de 2019, e as 
conclusões do Conselho Europeu, de 12 e 13 de dezembro de 2019,

– Tendo em conta o plano de ação conjunto UE-Turquia, de 29 de novembro de 2015, e a 
Declaração UE-Turquia, de 18 de março de 2016, 

1 JO L 361 de 31.12.1977, p. 29.
2 JO L 35 de 13.2.1996, p. 1.
3 JO L 58 de 28.2.2001, p. 1.
4 JO L 51 de 26.2.2008, p. 4.
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– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre a Turquia,

– Tendo em conta o artigo 132.º, n.º 2, do Regimento,

A. Considerando que a tentativa de reabrir a zona vedada de Varosha, sob ocupação militar 
ou sob a administração da República Turca do Norte de Chipre, o ilegal regime fantoche 
turco nas zonas ocupadas, viola as Resoluções das Nações Unidas que exigem a 
manutenção do status quo na região, o Direito Internacional e as obrigações da Turquia 
perante a UE e os seus Estados-Membros, e pode comprometer o processo de acordar 
uma solução para o problema de Chipre;

B. Considerando que a Turquia reforçou o seu comportamento agressivo – não apenas na 
zona mediterrânica – e, ao fazê-lo, se tornou uma verdadeira ameaça para muitos 
Estados-Membros da UE, os seus interesses estratégicos e a estabilidade internacional;

C. Considerando que, desde maio de 2019, a Turquia tem efetuado perfurações no 
Mediterrâneo Oriental ao largo da costa de Chipre; considerando que a Turquia está a 
realizar uma série de explorações de hidrocarbonetos na Zona Económica Exclusiva de 
Chipre e em violação desta;

D. Considerando que, conforme declarado pelo Conselho dos Negócios Estrangeiros, de 9 
de dezembro de 2019, e nas conclusões do Conselho Europeu, de 12 e 13 de dezembro 
de 2019, o Acordo entre a Turquia e a Líbia constitui uma ameaça para a estabilidade na 
região, infringe os direitos soberanos dos Estados-Membros e de países terceiros e viola 
a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar;

E. Considerando que a Turquia, através das suas ações na Síria, está a pôr em risco a 
segurança da Europa, causando, assim, preocupações legítimas quanto às ações de um 
Estado membro da NATO no Médio Oriente;

1. Condena as tentativas da Turquia de reabrir a zona vedada de Varosha; condena ainda 
as contínuas violações de territórios soberanos por parte da Turquia e sublinha o papel 
da Turquia na criação de novos conflitos e na escalada dos já existentes em várias 
regiões vulneráveis, incluindo, mas não exclusivamente, a Síria, a Líbia, a Somália e 
Nagorno-Karabakh;

2. Propõe que a Decisão da União Aduaneira, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 
1996, seja suspensa por um período renovável de seis meses;

3. Insta a Comissão e o Conselho a cessarem todo o financiamento concedido à Turquia no 
âmbito do processo de pré-adesão, do atual e planeado Quadro Financeiro Plurianual, 
do Mecanismo em Favor dos Refugiados na Turquia e do Plano de Ação Conjunto 
UE-Turquia em matéria de migração; exorta, além disso, a UE a pôr termo a todos os 
empréstimos do Banco Europeu de Investimento à Turquia;

4. Insta a Comissão e o Conselho a porem cobro, de forma incondicional e irrevogável, a 
todas as negociações de adesão da Turquia à UE, visto que não é um país europeu e não 
age de acordo com os valores europeus, especialmente os que visam preservar a paz na 
Europa, pelo que não deve tornar-se um Estado-Membro da UE;
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5. Propõe que, daqui em diante, o Conselho do Atlântico Norte exclua a Turquia das suas 
reuniões, até que este país deixe de violar as disposições do Tratado do Atlântico Norte;

6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
ao Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, ao Serviço Europeu para a Ação Externa, ao 
Presidente da Delegação do Parlamento Europeu à Comissão Parlamentar Mista 
UE-Turquia, ao Conselho do Atlântico Norte, aos Governos e Parlamentos dos 
Estados-Membros e ao Governo da República da Turquia.


