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B9-0359/2020

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 vyhlásenie zo 14. februára 2012 o vrátení uzavretej časti mesta 
Famagusta jeho zákonným obyvateľom1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2019 o správe Komisie o Turecku za rok 
20182,

– so zreteľom na vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) zo 6. októbra 2020 o vývoji vo 
Varoshe,

– so zreteľom na vyhlásenie PK/VP z 13. októbra 2020 v mene Európskej únie o 
najnovšom vývoji vo 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 vyhlásenie PK/VP o Varoshe z 15. novembra 2020,

– so zreteľom na vyhlásenie hovorcu generálneho tajomníka OSN zo 6. októbra 2020 o 
Varoshe,

– so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN z 9. októbra 2020 
o situácii na Cypre,

– so zreteľom na plán OSN na znovuzjednotenie Cypru, známy aj ako Annanov plán, 
ktorý bol v referende v roku 2004 zamietnutý,

– so zreteľom na príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN), najmä na 
rezolúciu 550 (1984) a rezolúciu 789 (1992),

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

A. keďže 6. októbra 2020, päť dní pred voľbami v komunite cyperských Turkov, kandidát 
Ersin Tatar oznámil, že od 8. októbra 2020 sa otvoria časti pláže oblasti Varosha a 
hlavná ulica v cyperskom meste Famagusta; keďže 8. októbra 2020 boli časti Varoshe 
otvorené pre všetkých; keďže Ersin Tatar vyhral 18. októbra 2020 druhé kolo volieb 
vedúceho predstaviteľa;

1 Ú. v. EÚ C 249 E, 30.8.2013, s. 1.
2 Prijaté texty, P8_TA(2019)0200.



RE\1218850SK.docx 3/4 PE658.425v01-00

SK

B. keďže počas napätia medzi Gréckom a Tureckom v roku 1974, po vojenskej invázii 
Turecka na Cyprus, boli tisíce cyperských Grékov a Turkov vysídlené alebo nútené 
utiecť zo svojich domovov, a to aj z Famagusty; keďže oblasť Varosha bola následne 
tureckou armádou izolovaná a uzavretá a odvtedy je neobývaná a spadá pod 
bezprostrednú kontrolu tureckého vojska;

C. keďže v rezolúcii BR OSN č. 550 (1984) považuje „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“; keďže v rezolúcii BR 
OSN č. 789 (1992) sa požaduje, aby sa „oblasť pod kontrolou mierových síl OSN na 
Cypre rozšírila aj na Varoshu“;

D. keďže vrátenie uzavretej časti Varoshe jej zákonným obyvateľom by uľahčilo úsilie o 
celkové urovnanie cyperského problému;

E. keďže vláda Cyperskej republiky vyzvala Bezpečnostnú radu OSN, aby sa zaoberala 
otázkou, či je otvorenie plážovej časti Varoshe prípustné podľa medzinárodného práva;

F. keďže 3. novembra 2020 sa vedúci predstaviteľ cyperských Grékov Nicos Anastasiades 
a vedúci predstaviteľ cyperských Turkov Ersin Tatar stretli v hlavnom meste Nikózia na 
stretnutí zvolanom Organizáciou Spojených národov a vyjadrili odhodlanie pozitívne 
reagovať na záväzok generálneho tajomníka OSN zvolať nové rozhovory o ostrove;

G. keďže 15. novembra 2020 turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan navštívil Varoshu 
ako súčasť osláv 37. výročia jednostranného vyhlásenia nezávislosti Tureckej republiky 
severného Cypru;

1. vyjadruje hlboké znepokojenie nad rozhodnutím o otvorení časti oplotenej oblasti 
Varosha od 8. októbra 2020;

2. vyzýva na zvrátenie uvedeného rozhodnutia a zdôrazňuje význam dodržiavania a 
vykonávania príslušných rezolúcií BR OSN a zabránenia akýmkoľvek jednostranným 
krokom, ktoré by mohli viesť k ďalšiemu napätiu na ostrove;

3. vyzýva tureckú vládu, aby v súlade s rezolúciou BR OSN 550 (1984) odovzdala 
uzavretú časť mesta Famagusta Organizácii Spojených národov a vrátila Varoshu jej 
zákonným obyvateľom, ktorí sa musia presídliť v podmienkach bezpečnosti a mieru;

4. zdôrazňuje naliehavú potrebu vyriešiť budúcnosť ostrova; v tejto súvislosti víta nedávne 
stretnutie dvoch vedúcich predstaviteľov pod záštitou generálneho tajomníka OSN a ich 
odhodlanie zapojiť sa do nových rozhovorov o znovuzjednotení Cypru;

5. vyzýva EÚ, aby zohrávala aktívnejšiu úlohu pri podpore týchto rokovaní, a to aj 
vymenovaním zástupcu pri misii dobrých služieb OSN.

6. 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;
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7. vyzýva misiu OSN na Cypre, aby zintenzívnila svoje úsilie pri monitorovaní vývoja vo 
Varoshe;

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Európskej službe pre 
vonkajšiu činnosť, Komisii, generálnemu tajomníkovi OSN, vládam a parlamentom 
členských štátov a vláde a parlamentu Tureckej republiky.


