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B9-0358/2020

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

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Turcia, în special cea din 13 
martie 2019 referitoare la Raportul Comisiei din 2018 privind Turcia1 și din 17 
septembrie 2020 referitoare la pregătirea summitului special al Consiliului European 
axat pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane2,

– având în vedere declarația sa din 14 februarie 2012 privind retrocedarea zonei închise 
din Famagusta locuitorilor săi legali3,

– având în vedere raportul Comisiei pentru petiții din 21 noiembrie 2018 în urma vizitei 
de informare la Famagusta, Cipru, din 7-8 mai 2018, în contextul petiției nr. 733/2004, 
depusă de Loizos Afxentiou, în numele Mișcării pentru refugiați din Famagusta,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2020 privind politica de 
extindere a UE (COM(2020)0660), însoțită de documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei (SWD(2020)0355),

– având în vedere Cadrul de negociere cu Turcia din 3 octombrie 2005,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 16 octombrie 2020 privind Turcia,

– având în vedere declarația din 13 octombrie 2020 emisă de Înaltul Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în numele Uniunii Europene, cu 
privire la cele mai recente evoluții referitoare la Varosha,

– având în vedere declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) cu privire la Varosha,

– având în vedere Declarația comună din 20 octombrie 2020 a VP/ÎR și a comisarului 
Ferreira privind procesul electoral din comunitatea cipriotă turcă,

– având în vedere principiile fundamentale ale dreptului internațional și Carta ONU, 
precum și rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU (CSONU) 
referitoare la Cipru, inclusiv rezoluțiile 550 (1984) și 789 (1992),

– având în vedere declarațiile președintelui CSONU din 9 octombrie 2019 și 9 octombrie 
2020 privind situația din Cipru,

1 Texte adoptate, P8_TA(2019)0200.
2 Texte adoptate, P9_TA(2020)0230.
3 JO C 249 E, 30.8.2013, p. 1.
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– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât orașul Famagusta din Republica Cipru a fost invadat de forțele turce în august 
1974 și a fost ocupat ilegal de atunci;

B. întrucât atunci s-a interzis accesul la o parte din Famagusta, care rămâne nelocuită, sub 
controlul direct al armatei turce;

C. întrucât ONU consideră că responsabilitatea pentru statu-quo-ul din Varosha îi revine 
Turciei căreia îi revine, prin urmare, și responsabilitatea pentru orice efort de modificare 
a statutului său, contrar Acordului la nivel înalt din 1979 și rezoluțiilor 550 (1984) și 
789 (1992) ale CSONU;

D. întrucât Rezoluția 550 (1984) a CSONU „consideră că orice încercare de a popula orice 
parte a cartierului Varosha de către alte persoane decât locuitorii săi este inadmisibilă și 
solicită transferul acestei zone în administrarea Organizației Națiunilor Unite” și 
întrucât Rezoluția 789 (1992) a CSONU îndeamnă, în vederea punerii în aplicare a 
Rezoluției 550 (1984), ca măsură de consolidare a încrederii, ca Varosha să fie 
retrocedată locuitorilor săi de drept, „sub controlul forței Organizației Națiunilor Unite 
de menținere a păcii din Cipru”;

E. întrucât, la 8 octombrie 2020, în urma anunțului făcut la Ankara la 6 octombrie 2020, o 
parte din Varosha a fost declarată parțial „deschisă”, încălcând acordurile anterioare și 
rezoluțiile relevante ale CSONU;

F. întrucât Turcia a declarat că va demara unilateral diferite proiecte în Varosha, 
amenințând cu pregătirea zonei pentru colonizare ilegală;

G. întrucât vizita la 15 noiembrie 2020 a președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, în 
zona ocupată a Ciprului pentru „un picnic” la Varosha a fost un act provocator, care a 
suscitat reacții și în rândul ciprioților turci;

H. întrucât în toate negocierile anterioare, inclusiv la ultima Conferință privind Ciprul de la 
Crans-Montana din 2017, Varosha a fost inclusă printre zonele care urmează să se 
întoarcă sub administrația cipriotă greacă în urma soluționării globale a problemei 
cipriote pe baza unei federații formate din două zone și două comunități;

1. condamnă activitățile ilegale ale Turciei în Varosha, în special „redeschiderea” sa 
parțială; subliniază că orice nou „fapt împlinit” subminează încrederea reciprocă și 
perspectivele unei soluții cuprinzătoare la problema cipriotă, deoarece modifică situația 
de pe teren în defavoarea acesteia, adâncește divizarea insulei și consolidează separarea 
permanentă a Ciprului; avertizează cu privire la orice modificare a status quo-ului din 
Varosha care încalcă rezoluțiile relevante ale CSONU;

2. îndeamnă guvernul Turciei să revină asupra acestei decizii și să evite orice acțiune 
unilaterală care ar putea genera tensiuni suplimentare pe insulă, în conformitate cu 
apelul recent lansat de Consiliul de Securitate al ONU; invită Turcia să își retragă 
trupele din Cipru, să retrocedeze cartierul Varosha locuitorilor săi de drept în cadrul 
administrației temporare a ONU, în conformitate cu Rezoluția nr. 550 (1984) a 
Consiliului de Securitate al ONU și să se abțină de la orice acțiuni care afectează 
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echilibrul demografic de pe insulă printr-o politică de colonizare ilegală; subliniază 
necesitatea punerii în aplicare a acquis-ului UE pe întreaga insulă, în urma soluționării 
problemei cipriote;

3. subliniază că discuțiile directe sub auspiciile ONU rămân singura opțiune pentru găsirea 
unei soluții care să reunească insula și locuitorii acesteia, conducând, printre altele, la 
normalizarea relațiilor dintre Cipru și Turcia, la îmbunătățirea perspectivelor de 
delimitare a zonei economice exclusive dintre Cipru și Turcia și la consolidarea 
relațiilor UE-Turcia; îndeamnă ca negocierile privind reunificarea Ciprului sub 
auspiciile Secretarului General al ONU să fie relansate cât mai curând posibil și 
îndeamnă Turcia să își asume un angajament concret în acest sens;

4. solicită UE și statelor sale membre să joace un rol mai activ în încheierea cu succes a 
negocierilor și să își coordoneze eforturile cu Parlamentul European pentru a convinge 
Turcia să revină asupra activităților sale ilegale din Varosha;

5. își reafirmă sprijinul pentru o soluție echitabilă, globală și viabilă, bazată pe o federație 
formată din două comunități și două zone cu o singură personalitate juridică 
internațională, o suveranitate unică și o singură cetățenie, cu cele două comunități în 
situație de egalitate politică, în conformitate cu rezoluțiile pertinente ale Consiliului de 
Securitate al ONU, în concordanță cu dreptul internațional și cu acquis-ul UE și 
respectând principiile care stau la baza Uniunii; regretă faptul că cele mai înalte 
autorități turce au aprobat soluția bazată pe coexistența a două state;

6. își exprimă regretul cu privire la declarațiile președintelui turc din timpul vizitei sale la 
Varosha din 15 noiembrie 2020, care a pus flagrant în lumină planurile Ankarei de 
colonizare ilegală a orașului închis și sprijinul său ferm pentru separarea definitivă a 
Ciprului;

7. este ferm convins că o soluție sustenabilă a acestui conflict poate fi găsită doar prin 
dialog, diplomație și negocieri, într-un spirit de bunăvoință și în conformitate cu dreptul 
internațional;

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, precum și președintelui, guvernului și parlamentului 
Turciei.


