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B9-0356/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la escaladarea tensiunilor din Varosha în 
urma acțiunilor ilegale ale Turciei și la necesitatea urgentă de a relua discuțiile
(2020/2844(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere declarația din 24 noiembrie 2020 a Vicepreședintelui Comisiei/ 
Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, privind 
escaladarea tensiunilor din Varosha în urma acțiunilor ilegale ale Turciei și la 
necesitatea urgentă de a relua discuțiile,

– având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării din 10 
decembrie 1982,

– având în vedere Rezoluțiile 550 (1984) din 11 mai 1984 și 789 (1992) din 25 noiembrie 
1992 ale Consiliului de Securitate al ONU,

– având în vedere Tratatul Atlanticului de Nord din 4 aprilie 1949, în special articolul 1,

– având în vedere Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Economică 
Europeană și Turcia (Acordul de la Ankara), semnat la 12 septembrie 19631,

– având în vedere Decizia nr. 1/95 a Consiliului de asociere CE-Turcia din 22 decembrie 
1995 privind punerea în aplicare a fazei finale a Uniunii Vamale (96/142/CE)2,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 390/2001 al Consiliului din 26 februarie 2001 
privind asistența pentru Turcia în cadrul strategiei de preaderare, în special instituirea 
unui parteneriat pentru aderare3,

– având în vedere Decizia 2008/157/CE a Consiliului din 18 februarie 2008 privind 
principiile, prioritățile și condițiile cuprinse în parteneriatul pentru aderarea Republicii 
Turcia4,

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 9 decembrie 2019 și 
concluziile Consiliului European din 12 și 13 decembrie 2019,

– având în vedere Planul comun de acțiune UE-Turcia din 29 noiembrie 2015 și declarația 
UE-Turcia din 18 martie 2016,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Turcia,

1 JO L 361, 31.12.1997, p. 29.
2 JO L 35, 13.2.1996, p. 1.
3 JO L 58, 28.2.2001, p. 1.
4 JO L 51, 26.2.2008, p. 4.
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– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât încercarea de a redeschide zona împrejmuită din Varosha, în condiții de 
ocupație militară sau sub administrația Republicii Turce a Ciprului de Nord, regimul 
ilegal turc al păstrăvilor în zonele ocupate încalcă rezoluțiile ONU care impun 
menținerea statu-quo-ului în zonă, dreptul internațional și obligațiile Turciei față de UE 
și statele sale membre și ar putea submina procesul de convenire a unei soluții la 
problema Ciprului;

B. întrucât Turcia și a intensificat comportamentul agresiv nu numai în zona 
mediteraneeană  și, prin aceasta, a devenit o amenințare reală la adresa multor state 
membre ale UE, a intereselor lor strategice și a stabilității internaționale;

C. întrucât, din mai 2019, Turcia desfășoară activități de foraj în estul Mării Mediterane în 
largul coastei Ciprului; întrucât Turcia efectuează o serie de explorări ale 
hidrocarburilor în zona economică exclusivă a Ciprului și încalcă această zonă;

D. întrucât, astfel cum a declarat Consiliul Afaceri Externe la 9 decembrie 2019 și în 
concluziile Consiliului European din 12 și 13 decembrie 2019, Acordul Turcia-Libia 
constituie o amenințare la adresa stabilității în regiune, încalcă drepturile suverane ale 
statelor membre și ale țărilor terțe și contravine Convenției ONU privind dreptul mării;

E. întrucât Turcia, prin acțiunile sale din Siria, pune în pericol securitatea Europei, 
provocând astfel preocupări legitime cu privire la acțiunile unui stat membru NATO în 
Orientul Mijlociu;

1. condamnă încercările Turciei de a redeschide zona împrejmuită din Varosha; condamnă, 
de asemenea, încălcările repetate ale teritoriilor suverane de către Turcia și subliniază 
rolul Turciei în crearea de noi conflicte și în escaladarea celor existente în diferite 
regiuni vulnerabile, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, în Siria, Libia, Somalia și 
Nagorno-Karabah;

2. propune ca decizia privind uniunea vamală care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1996 să 
fie suspendată pentru o perioadă reînnoibilă de șase luni;

3. invită Comisia și Consiliul să întrerupă orice finanțare acordată Turciei în baza 
procesului de preaderare, în baza cadrului financiar multianual actual și a celui 
planificat, în baza Instrumentului UE pentru refugiați și în baza Planului de acțiune UE-
Turcia privind migrația; invită, de asemenea, UE să pună capăt tuturor împrumuturilor 
acordate de Banca Europeană de Investiții Turciei;

4. invită Comisia și Consiliul să pună capăt în mod necondiționat și irevocabil tuturor 
negocierilor privind aderarea Turciei la UE, deoarece Turcia nu este o țară europeană și 
nu acționează în conformitate cu valorile europene, în special cu cele care vizează 
menținerea păcii în Europa, și, prin urmare, nu ar trebui să devină un stat membru al 
Uniunii Europene;

5. propune Consiliului Nord-Atlantic să excludă Turcia de la reuniunile sale până când 
această țară va înceta să încalce dispozițiile Tratatului Atlanticului de Nord;
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6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă, președintelui 
Delegației Parlamentului European la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia, 
Consiliului Atlanticului de Nord, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum 
și guvernului Republicii Turcia.


