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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie eskalacji napięć w Waroszy w związku 
z nielegalnymi działaniami Turcji oraz pilnej potrzeby wznowienia rozmów 
(2020/2844(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Turcji, w szczególności rezolucję 
z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego 
Turcji1 oraz rezolucję z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przygotowań do 
nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej poświęconego niebezpiecznej eskalacji 
napięcia i roli Turcji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego2,

– uwzględniając swoje oświadczenie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zwrotu 
zamkniętej strefy Famagusty jej prawowitym mieszkańcom3,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Petycji z dnia 21 listopada 2018 r. po wizycie 
informacyjnej w Famaguście na Cyprze w dniach 7–8 maja 2018 r. w kontekście petycji 
nr 733/2004 złożonej przez Loizosa Afxentiou w imieniu Ruchu Uchodźców z 
Famagusty,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 października 2020 r. w sprawie polityki 
rozszerzenia UE (COM(2020)0660) oraz towarzyszące mu sprawozdanie za 2020 r. 
dotyczące Turcji (SWD(2020)0355),

– uwzględniając ramy negocjacyjne przyjęte dla Turcji w dniu 3 października 2005 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z 16 października 2020 r. w sprawie Turcji,

– uwzględniając oświadczenie wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i 
polityki bezpieczeństwa wydane w imieniu Unii Europejskiej w dniu 13 października 
2020 r. w sprawie wydarzeń dotyczących Waroszy,

– uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego 
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie 
Waroszy,

– uwzględniając wspólne oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego 
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz komisarz 
Elisy Ferreiry z dnia 20 października 2020 r. w sprawie procesu wyborczego w 
społeczności Turków cypryjskich,

– uwzględniając podstawowe zasady prawa międzynarodowego oraz Kartę Narodów 
Zjednoczonych, a także odpowiednie rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie 

1 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0200.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0230.
3 Dz.U. C 249 E z 30.8.2013, s. 1.
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Cypru, w tym rezolucje nr 550 (1984) i nr 789 (1992),

– uwzględniając oświadczenia przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ z 9 
października 2019 r. i 9 października 2020 r. w sprawie sytuacji na Cyprze,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w sierpniu 1974 r. siły tureckie wtargnęły do Famagusty w 
Republice Cypryjskiej i od tego czasu miasto to jest nielegalnie okupowane;

B. mając na uwadze, że zamknięto wtedy część Famagusty, która pozostaje 
niezamieszkana i znajduje się pod bezpośrednią kontrolą wojska tureckiego;

C. mając na uwadze, że według ONZ odpowiedzialność za status quo w Waroszy 
spoczywa na Turcji, w związku z czym Turcja ponosi również odpowiedzialność za 
wszelkie działania mające na celu zmianę jej statusu w sposób sprzeczny z 
porozumieniem wysokiego szczebla z 1979 r. oraz rezolucjami Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984) i nr 789 (1992);

D. mając na uwadze, że zgodnie z rezolucją nr 550 (1984) Rada Bezpieczeństwa ONZ 
„uważa próby zasiedlenia jakiejkolwiek części Waroszy przez osoby inne niż jej 
mieszkańcy za niedopuszczalne i wzywa do przekazania tego obszaru administracji 
Organizacji Narodów Zjednoczonych”, a także mając na uwadze, że w rezolucji nr 789 
(1992) Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała do tego, aby do celów wdrożenia rezolucji 
nr 550 (1984) i w ramach budowania zaufania Warosza została przekazana jej 
prawowitym mieszkańcom „pod kontrolą sił pokojowych ONZ na Cyprze”;

E. mając na uwadze, że w dniu 8 października 2020 r., po obwieszczeniu wydanym w 
Ankarze w dniu 6 października 2020 r., część Waroszy została uznana za częściowo 
„otwartą”, co stanowi naruszenie wcześniejszych porozumień i odnośnych rezolucji 
Rady Bezpieczeństwa ONZ;

F. mając na uwadze, że Turcja oświadczyła, że będzie jednostronnie realizować kilka 
projektów w Waroszy, co grozi przygotowaniem tego terenu pod jego nielegalne 
zasiedlenie;

G. mając na uwadze, że wizyta prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana na 
okupowanym obszarze Cypru w celu „urządzenia pikniku” w Waroszy w dniu 15 
listopada 2020 r. była działaniem prowokacyjnym, które wywołało reakcje również 
wśród Cypryjczyków tureckojęzycznych; 

H. mając na uwadze, że we wszystkich wcześniejszych negocjacjach, w tym podczas 
ostatniej konferencji w sprawie Cypru w Crans-Montanie w 2017 r., Warosza należała 
do obszarów, które miały zostać zwrócone greckiej administracji cypryjskiej w 
następstwie kompleksowego rozwiązania problemu cypryjskiego na podstawie 
porozumienia o federacji dwóch społeczności i dwóch stref;

1. potępia nielegalne działania Turcji w Waroszy, w szczególności jej częściowe 
„ponowne otwarcie”; podkreśla, że stworzenie nowego faktu dokonanego podważa 
wzajemne zaufanie i szanse na kompleksowe rozwiązanie problemu cypryjskiego, 
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ponieważ negatywnie zmienia sytuację na miejscu, zaostrza podziały i umacnia stały 
podział Cypru; ostrzega przed jakąkolwiek zmianą status quo w Waroszy, która stanowi 
naruszenie odnośnych rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ;

2. wzywa rząd turecki do cofnięcia tej decyzji i unikania wszelkich jednostronnych 
działań, które mogłyby doprowadzić do dalszych napięć na wyspie, zgodnie z 
niedawnym apelem Rady Bezpieczeństwa ONZ; apeluje do Turcji o wycofanie wojska 
z Cypru, przekazanie obszaru Waroszy jej prawowitym mieszkańcom pod tymczasową 
administracją ONZ zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984) i 
powstrzymanie się od wszelkich działań zmieniających równowagę demograficzną na 
wyspie poprzez politykę nielegalnego osadnictwa; podkreśla, że po rozwiązaniu 
problemu cypryjskiego dorobek prawny UE musi zostać wdrożony na całej wyspie;

3. podkreśla, że bezpośrednie rozmowy pod auspicjami ONZ pozostają jedyną 
możliwością osiągnięcia rozwiązania pozwalającego na ponowne zjednoczenie wyspy i 
jej mieszkańców, prowadzącego między innymi do normalizacji stosunków między 
Cyprem a Turcją, poprawy perspektyw wytyczenia wyłącznej strefy ekonomicznej 
(w.s.e.) między Cyprem a Turcją oraz zacieśnienia stosunków między UE a Turcją; 
wzywa do jak najszybszego wznowienia negocjacji w sprawie ponownego zjednoczenia 
Cypru pod auspicjami Sekretarza Generalnego ONZ oraz wzywa Turcję do podjęcia 
konkretnego zobowiązania w tym zakresie;

4. wzywa UE i jej państwa członkowskie do odgrywania aktywniejszej roli w pomyślnym 
zakończeniu negocjacji oraz do skoordynowania wysiłków z Parlamentem Europejskim 
w celu przekonania Turcji do zaprzestania nielegalnej działalności w Waroszy;

5. ponownie wyraża poparcie dla sprawiedliwego, kompleksowego i realnego rozwiązania 
na podstawie porozumienia o federacji złożonej z dwóch społeczności i dwóch stref, o 
jednej międzynarodowej osobowości prawnej, jednolitej suwerenności, jednym 
obywatelstwie i równości politycznej obu społeczności, zgodnie z odpowiednimi 
rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ, prawem międzynarodowym i dorobkiem 
prawnym UE, a także z poszanowaniem zasad, na których opiera się Unia; ubolewa nad 
faktem, że najwyższe władze tureckie poparły rozwiązanie dwupaństwowe;

6. ubolewa nad oświadczeniami prezydenta Turcji wygłoszonymi podczas wizyty w 
Waroszy w dniu 15 listopada 2020 r., które w wyraźny sposób ujawniły „plan 
działania” Ankary dotyczący nielegalnego osadnictwa w zamkniętym mieście oraz 
poparcie dla trwałego podziału Cypru;

7. jest głęboko przekonany, że trwałe rozwiązanie konfliktu można osiągnąć jedynie 
poprzez dialog, dyplomację i negocjacje w duchu dobrej woli i zgodnie z prawem 
międzynarodowym;

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, a także prezydentowi, rządowi i 
parlamentowi Turcji.


