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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-eskalazzjoni tat-tensjonijiet f'Varosha 
wara l-azzjonijiet illegali mit-Turkija u l-ħtieġa urġenti li jissuktaw it-taħditiet
(2020/2844(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tiegħu tal-14 ta' Frar 2012 dwar l-għoti tal-parti l-
magħluqa ta' Famagusta lura lill-abitanti legali tagħha1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2019 dwar ir-Rapport tal-
Kummissjoni tal-2018 dwar it-Turkija2,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-6 ta' Ottubru 2020 mill-Viċi President tal-
Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà (VP/RGħ) dwar l-iżviluppi madwar Varosha,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-VP/RGħ tat-13 ta' Ottubru 2020 f'isem l-Unjoni 
Ewropea dwar l-iżviluppi madwar Varosha,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta tal-20 ta' Ottubru 2020 tal-VP/RGħ u tal-
Kummissarju Ferreira dwar il-proċess elettorali fil-komunità Ċiprijotta Torka,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-15 ta' Novembru 2020 mill-VP/RGħ dwar 
Varosha,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-6 ta' Ottubru 2020 mill-Kelliem għas-Segretarju 
Ġenerali tan-NU dwar Varosha,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tad-9 ta' Ottubru 2020 tal-President tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU dwar is-sitwazzjoni fi'Ċipru,

– wara li kkunsidra l-pjan ta' riunifikazzjoni ta' Ċipru tan-NU, magħruf ukoll bħala l-Pjan 
Annan, li ġie rrifjutat b'referendum fl-2004,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU (KSNU), 
b'mod partikolari r-Riżoluzzjoni 550 (1984) u r-Riżoluzzjoni 789 (1992),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi fis-6 ta' Ottubru 2020, ħamest ijiem qabel l-elezzjonijiet fil-komunità Ċiprijotta 
Torka, il-kandidat Ersin Tatar ħabbar li partijiet miż-żona max-xatt ta' Varosha u t-triq 
prinċipali fil-belt Ċiprijotta ta' Famagusta kienu se jiftħu mit-8 ta' Ottubru 2020; billi fit-
8 ta' Ottubru 2020, partijiet minn Varosha nfetħu għal kulħadd; billi Ersin Tatar rebaħ 
it-tieni ċiklu ta' elezzjonijiet ta' tmexxija fit-18 ta' Ottubru 2020;

1 ĠU C 249 E, 30.8.2013, p. 1.
2 Testi adottati, P8_TA(2019)0200.
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B. billi matul it-tensjonijiet tal-1974 bejn il-Greċja u t-Turkija, wara invażjoni militari ta' 
Ċipru mit-Turkija, eluf ta' Ċiprijotti Griegi u Ċiprijotti Torok ġew spostati jew sfurzati 
jaħarbu minn djarhom, inkluż minn Famagusta; billi ż-żona ta' Varosha mbagħad ġiet 
issiġillata u magħluqa mill-armata Torka, u baqgħet diżabitata u taħt il-kontroll dirett 
tal-armata Torka;

C. billi r-Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-KSNU tqis li kwalunkwe tentattiv għal 
risistemazzjoni fi kwalunkwe parti ta' Varosha minn persuni oħra għajr l-abitanti tagħha 
huwa inammissibbli u titlob li din iż-żona tiġi trasferita lill-amministrazzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti; billi r-Riżoluzzjoni 789 (1992) tal-KSNU titlob li ż-żona li bħalissa 
hija taħt il-kontroll tal-Forza tan-Nazzjonijiet Uniti għaż-Żamma tal-Paċi f'Ċipru tiġi 
estiża biex tinkludi Varosha;

D. billi l-għoti tal-parti ssiġillata ta' Varosha lura lill-abitanti legali tagħha jiffaċilita l-
isforzi lejn soluzzjoni komprensiva tal-problema ta' Ċipru;

E. billi l-Gvern tar-Repubblika ta' Ċipru talab lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU biex 
jindirizza jekk il-ftuħ tax-xatt ta' Varosha huwiex ammissibbli skont id-dritt 
internazzjonali;

F. billi fit-3 ta' Novembru 2020 il-mexxej Ċiprijott Grieg, Nicos Anastasiades, u l-mexxej 
Ċiprijott Tork, Ersin Tatar, iltaqgħu fil-kapitali Nicosia f'laqgħa msejħa min-
Nazzjonijiet Uniti, u esprimew id-determinazzjoni tagħhom li jirrispondu b'mod pożittiv 
għall-impenn tas-Segretarju Ġenerali tan-NU li jlaqqa' taħditiet ġodda dwar il-gżira;

G. billi fil-15 ta' Novembru 2020, il-President Tork Recep Tayyip Erdoğan żar Varosha 
bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet li fakkru s-37 anniversarju tad-dikjarazzjoni unilaterali 
tal-indipendenza tar-Repubblika Torka tat-Tramuntana ta' Ċipru;

1. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar id-deċiżjoni tal-proċediment bil-ftuħ ta' parti miż-
żona magħluqa ta' Varosha, mit-8 ta' Ottubru 2020;

2. Jappella għat-treġġigħ lura tad-deċiżjoni msemmija hawn fuq u jissottolinja l-
importanza tal-konformità mar-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-KSNU u l-implimentazzjoni 
tagħhom u biex tiġi evitata kwalunkwe azzjoni unilaterali li tista' twassal għal aktar 
tensjonijiet fuq il-gżira;

3. Jistieden lill-Gvern Tork jittrasferixxi ż-żona ssiġillata ta' Famagusta lin-NU, 
f'konformità mar-Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-KSNU u jagħti Varosha lura lill-abitanti 
legali tagħha, li jridu jirrisistemaw f'kundizzjonijiet ta' sigurtà u paċi;

4. Jissottolinja l-ħtieġa urġenti għal soluzzjoni għall-futur tal-gżira; jilqa', f'dan id-dawl, il-
laqgħa reċenti bejn iż-żewġ mexxejja taħt l-awspiċji tas-Segretarju Ġenerali tan-NU u 
d-determinazzjoni tagħhom li jimpenjaw ruħhom f'taħditiet ġodda dwar ir-
riunifikazzjoni ta' Ċipru;

5. Jitlob lill-UE taqdi rwol aktar attiv fl-appoġġ tan-negozjati, inkluż billi taħtar 
rappreżentant għall-missjoni ta' bon offiċji tan-NU.

6. Itenni l-appoġġ tiegħu għal soluzzjoni ġusta, komprensiva u fattibbli bbażata fuq 
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federazzjoni bikomunali u biżonali, b'personalità ġuridika internazzjonali unika, 
sovranità unika u ċittadinanza unika b'ugwaljanza politika bejn iż-żewġ komunitajiet, 
kif definit mir-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-KSNU, skont id-dritt internazzjonali u l-
acquis tal-UE;

7. Jistieden lill-missjoni tan-NU f'Ċipru żżid l-isforzi tagħha fil-monitoraġġ tal-iżviluppi 
f'Varosha;

8. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lill-Kummissjoni, lis-Segretarju Ġenerali 
tan-NU, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lill-Gvern u lill-
Parlament tar-Repubblika tat-Turkija.


