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Uznesenie Európskeho parlamentu o eskalácii napätia vo Varoshe po protiprávnom 
konaní Turecka a o naliehavej potrebe obnovenia rozhovorov
(2020/2844(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 24. novembra 2020 o stupňovaní napätia vo 
Varoshe po protiprávnom konaní Turecka a o naliehavej potrebe obnovenia rozhovorov,

– so zreteľom na Dohovor OSN o námornom práve z 10. decembra 1982,

– so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 550 (1984) z 11. mája 1984 
a č. 789 (1992) z 25. novembra 1992,

– so zreteľom na Severoatlantickú zmluvu zo 4. apríla 1949, najmä na jej článok 1,

– so zreteľom na Dohodu z 12. septembra 1963, ktorou sa zakladá pridruženie medzi 
Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom (ďalej len „dohoda z Ankary“)1,

– so zreteľom na rozhodnutie č. 1/95 Asociačnej Rady ES-Turecko z 22. decembra 1995 
o realizácii záverečnej fázy colnej únie2,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 390/2001 z 26. februára 2001 o pomoci Turecku 
v rámci predvstupovej stratégie, a najmä o vytvorení prístupového partnerstva3,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/157/ES z 18. februára 2008 o zásadách, 
prioritách a podmienkach obsiahnutých v prístupovom partnerstve s Tureckou 
republikou4,

– so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 9. decembra 2019 a Európskej rady 
o Egypte z 12. a 13. decembra 2019,

– so zreteľom na spoločný akčný plán EÚ a Turecka z 29. novembra 2015 a na vyhlásenie 
EÚ ‑ Turecko z 18. marca 2016,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Turecku,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže pokus o opätovné otvorenie uzavretej oblasti Varosha za podmienok vojenskej 
okupácie alebo pod správou Tureckej republiky na severe Cypru protiprávnym 

1 Ú. v. ES L 361, 31.12.1977, s. 29.
2 Ú. v. ES L 35, 13.2.1996, s. 1.
3 Ú. v. ES L 58, 28.2.2001, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 51, 26.2.2008, s. 4.
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tureckým režimom v okupovaných oblastiach je v rozpore s rezolúciami OSN, ktoré si 
vyžadujú zachovanie súčasného stavu v tejto oblasti, medzinárodného práva a záväzkov 
Turecka voči EÚ a jej členským štátom a mohlo by narušiť proces dosiahnutia dohody o 
riešení cyperského problému;

B. keďže Turecko vystupňovalo svoje agresívne správanie – nielen v oblasti 
Stredozemia – a tak sa stalo skutočnou hrozbou pre mnohé členské štáty EÚ, ich 
strategické záujmy a medzinárodnú stabilitu;

C. keďže od mája 2019 Turecko uskutočňuje vrty vo východnom Stredozemí pri pobreží 
Cypru; keďže Turecko vykonáva celý rad prieskumov zásob uhľovodíkov vo výhradnej 
hospodárskej zóne Cypru a narúša ju;

D. keďže, ako uviedla Rada pre zahraničné veci 9. decembra 2019 a ako sa uvádza v 
záveroch Európskej rady z 12. a 13. decembra 2019, dohoda medzi Tureckom a Líbyou 
predstavuje hrozbu pre stabilitu v regióne, porušuje zvrchované práva členských štátov 
a tretích krajín a je v rozpore s Dohovorom OSN o morskom práve;

E. keďže Turecko svojou činnosťou v Sýrii ohrozuje bezpečnosť Európy, čo vyvoláva 
oprávnené obavy v súvislosti s konaním členského štátu NATO na Blízkom východe;

1. odsudzuje pokusy Turecka o opätovné otvorenie uzavretej oblasti Varosha; ďalej 
odsudzuje pokračujúce narúšanie zvrchovaných území Tureckom a zdôrazňuje úlohu 
Turecka pri vytváraní nových konfliktov a eskalácii existujúcich konfliktov v rôznych 
zraniteľných regiónoch, okrem iného vrátane Sýrie, Líbye, Somálska a Náhorného 
Karabachu;

2. navrhuje, aby sa rozhodnutie o colnej únii, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 1996, 
pozastavilo na obdobie šiestich mesiacov, ktoré možno obnoviť;

3. vyzýva Komisiu a Radu, aby ukončili poskytovanie akýchkoľvek finančných 
prostriedkov Turecku súvisiacich s predvstupovým procesom, súčasným a plánovaným 
viacročným finančným rámcom, nástrojom EÚ pre utečencov v Turecku a spoločným 
akčným plánom EÚ a Turecka v oblasti migrácie; okrem toho vyzýva EÚ, aby zastavila 
poskytovanie všetkých úverov Európskej investičnej banky Turecku;

4. vyzýva Komisiu a Radu, aby bezpodmienečne a neodvolateľne ukončili všetky 
rokovania týkajúce sa pristúpenia Turecka k EÚ, pretože Turecko nie je európskou 
krajinou a nekoná v súlade s európskymi hodnotami, najmä tými, ktoré sú zamerané 
na zachovanie mierovej Európy, a preto by sa nemalo stať členským štátom EÚ;

5. navrhuje, aby Severoatlantická rada odteraz vylúčila Turecko zo svojich schôdzí, kým 
neprestane porušovať ustanovenia Severoatlantickej zmluvy;

6. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, predsedovi delegácie Európskeho parlamentu 
pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko, Severoatlantickej rade, vládam 
a parlamentom členských štátov a vláde Tureckej republiky.
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