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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 svoje predchádzajúce uznesenia o Turecku, najmä na uznesenia z 13. 
marca 2019 o správe Komisie o Turecku za rok 20181 a zo 17. septembra 2020 o 
príprave mimoriadneho samitu Európskej rady zameraného na nebezpečnú eskaláciu a 
úlohu Turecka vo východnom Stredozemí2,

– so zreteľom na svoje vyhlásenie zo 14. februára 2012 o vrátení uzavretej časti mesta 
Famagusta jeho zákonným obyvateľom3,

– so zreteľom na správu Výboru pre petície uskutočnil z 21. novembra 2018 po návšteve 
vo Famaguste na Cypre 7. a 8. mája na účely zistenia potrebných skutočností v 
súvislosti s petíciou č. 733/2004, ktorú predložil Loizos Afxentiou v mene Hnutia 
utečencov z Famagusty;

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 6. októbra 2020 o politike rozširovania EÚ za rok 
2020 (COM(2020)0660) a na sprievodnú správu o Turecku za rok 2020 
(SWD(2020)0355),

– so zreteľom na rokovací rámec pre Turecko z 3. októbra 2005,

– so zreteľom na závery Európskej rady zo 16. októbra 2020 o Turecku,

– so zreteľom na vyhlásenie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku v mene Európskej únie z 13. októbra 2020 o vývoji vo Varoshe,

– so zreteľom na vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie 
pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) o Varoshe,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie PK/VP a komisárky Ferreirovej z 20. októbra 2020 
o volebnom procese v komunite cyperských Turkov,

– so zreteľom na základné zásady medzinárodného práva a Chartu OSN, ako aj na 
príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) o Cypre vrátane rezolúcií 550 
(1984) a 789 (1992),

– so zreteľom na vyhlásenia predsedu BR OSN z 9. októbra 019 a 9. októbra 2020 
o situácii na Cypre,

1 Prijaté texty, P8_TA(2019)0200.
2 Prijaté texty, P9_TA(2020)0230.
3 Ú. v. EÚ C 249 E, 30.8.2013, s. 1.
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– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže mesto Famagusta v Cyperskej republike obsadili v auguste 1974 turecké sily a 
odvtedy je nelegálne okupované;

B. keďže časť mesta Famagusta bola následne uzavretá a odvtedy je neobývaná a spadá 
pod bezprostrednú kontrolu tureckého vojska;

C. keďže OSN sa domnieva, že zodpovednosť za súčasný stav vo Varoshe nesie Turecko a 
že Turecko preto nesie zodpovednosť za akékoľvek úsilie o zmenu jeho štatútu, ktorý je 
v rozpore s dohodou na vysokej úrovni z roku 1979 a s rezolúciami BR OSN 550 
(1984) a 789 (1992);

D. keďže v rezolúcii BR OSN č. 550 (1984) „sa pokusy o osídlenie akejkoľvek časti 
Varoshe inými ľuďmi než jej obyvateľmi považujú za neprípustné a vyzýva sa na 
presun tejto oblasti pod správu Organizácie Spojených národov“ a keďže v rezolúcii BR 
OSN č. 789 (1992) sa naliehavo žiada, aby sa s ohľadom na vykonávanie rezolúcie 550 
(1984) ako opatrenie na budovanie dôvery vrátila Varosha jej legálnym obyvateľom 
„pod kontrolou mierových síl OSN na Cypre“;

E. keďže 8. októbra 2020 bola v nadväznosti na oznámenie v Ankare zo 6. októbra 2020 
časť Varosha čiastočne vyhlásená za „otvorenú“, čo je v rozpore s predchádzajúcimi 
dohodami a príslušnými rezolúciami BR OSN;

F. keďže Turecko vyhlásilo, že bude jednostranne pokračovať v rôznych projektoch vo 
Varoshe, čím hrozí, že pripraví oblasť na nezákonné osídľovanie;

G. keďže návšteva prezidenta Turecka Recepa Tayyipa Erdoğana v okupovanej oblasti 
Cypru s cieľom „usporiadať piknik“ 15. novembra 2020 vo Varoshe bola aktom 
provokácie, ktorý tiež vyvolal reakcie tureckých Cyperčanov;

H. keďže vo všetkých predchádzajúcich rokovaniach vrátane poslednej konferencie o 
Cypre v Crans-Montane v roku 2017 bola Varosha zaradená medzi oblasti, ktoré sa 
majú vrátiť gréckej cyperskej vláde po komplexnom vyriešení cyperského problému na 
základe dohody o dvojkomunálnej a dvojzónovej federácii;

1. odsudzuje turecké nezákonné činnosti vo Varoshe, najmä jej čiastočné „opätovné 
otvorenie“; zdôrazňuje, že situácia, keď je druhá strana postavená pred hotovú vec, 
oslabuje vzájomnú dôveru a vyhliadky na komplexné vyriešenie cyperského problému 
tým, že mení situáciu na mieste k horšiemu, prehlbuje rozpory a upevňuje trvalé 
rozdelenie Cypru; varuje pred akoukoľvek zmenou súčasného stavu vo Varoshe, ktorá 
by bola v rozpore s príslušnými rezolúciami BR OSN;

2. nabáda tureckú vládu, aby toto rozhodnutie zvrátila a vyhla sa akýmkoľvek 
jednostranným krokom, ktoré by mohli vyvolať ďalšie napätie na ostrove, v súlade s 
nedávnou výzvou BR OSN; vyzýva Turecko, aby stiahlo svoje jednotky z Cypru, 
odovzdalo oblasť Varosha jej zákonným obyvateľom pod dočasnou správou OSN v 
súlade s rezolúciou BR OSN č. 550 (1984) a zdržalo sa krokov, ktoré menia 
demografickú rovnováhu na ostrove prostredníctvom politiky nelegálnych osád; 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa acquis EÚ uplatňovalo na celom ostrove po vyriešení 
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cyperského problému;

3. zdôrazňuje, že priame rozhovory pod záštitou OSN zostávajú jedinou možnosťou na 
dosiahnutie riešenia, ktorým sa zjednotí ostrov a jeho ľud, čo povedie okrem iného k 
normalizácii vzťahov medzi Cyprom a Tureckom, zlepšeným vyhliadkam na 
vymedzenie výhradnej hospodárskej zóny (VHZ) medzi Cyprom a Tureckom a k 
posilneniu vzťahov medzi EÚ a Tureckom; naliehavo žiada, aby sa čo najskôr obnovili 
rokovania o znovuzjednotení Cypru pod záštitou generálneho tajomníka OSN, a ďalej 
naliehavo vyzýva Turecko, aby na tento účel prijalo hmatateľný záväzok;

4. výzva EÚ a jej členské štáty, aby zohrávali aktívnejšiu úlohu pri úspešnom ukončení 
rokovaní a aby koordinovali svoje úsilie s Európskym parlamentom s cieľom presvedčiť 
Turecko, aby ukončilo svoju nezákonnú činnosť vo Varoshe;

5. opakuje, že podporuje spravodlivé, komplexné a realizovateľné riešenie na základe 
bikomunálnej, bizonálnej federácie s jednotnou medzinárodnou právnou subjektivitou, 
jednotnou zvrchovanosťou a jednotným občianstvom a s politickou rovnosťou medzi 
dvoma komunitami, ako je to vymedzené v príslušných rezolúciách BR OSN, v súlade s 
medzinárodným právom a acquis EÚ a na základe dodržiavania zásad, na ktorých je 
založená Únia; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že najvyššie turecké orgány 
schválili riešenie v podobe existencie dvoch štátov;

6. vyjadruje poľutovanie nad vyhláseniami prezidenta Turecka počas jeho návštevy vo 
Varoshe 15. novembra 2020, ktoré zjavne odhalili Ankarskú „cestovnú mapu“ 
nezákonného osídľovania uzavretého mesta a jeho podporu trvalému rozdeleniu Cypru;

7. je pevne presvedčený, že udržateľné riešenie konfliktov možno dosiahnuť len 
prostredníctvom dialógu, diplomacie a rokovaní v duchu dobrej vôle a v súlade s 
medzinárodným právom;

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi 
Komisie / vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 
a prezidentovi, vláde a parlamentu Turecka.


