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B9-0360/2020

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 r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar it-Turkija, b'mod partikolari 
dawk tas-17 ta' Settembru 2020 dwar it-tħejjija tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill 
Ewropew, b'enfasi fuq l-eskalazzjoni perikoluża u r-rwol tat-Turkija fil-Lvant tal-
Mediterran1, tal-24 ta' Novembru 2016 dwar ir-relazzjonijiet UE-Turkija2, tas-
27 ta' Ottubru 2016 dwar is-sitwazzjoni tal-ġurnalisti fit-Turkija3, tat-8 ta' Frar 2018 
dwar is-sitwazzjoni attwali tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija4, tat-13 ta' Marzu 2019 
dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar it-Turkija5, tad-19 ta' Settembru 2019 
dwar is-sitwazzjoni fit-Turkija, b'mod partikolari t-tneħħija ta' sindki eletti6 u tat-
13 ta' Novembru 2014 dwar azzjonijiet Torok li joħolqu tensjonijiet fiż-żona ekonomika 
esklussiva ta' Ċipru7,

– wara li kkunsidra d-dibattitu tiegħu tad-9 ta' Lulju 2020 dwar l-istabbiltà u s-sigurtà fil-
Lvant tal-Mediterran u r-riperkussjonijiet negattivi tal-azzjonijiet unilaterali tat-Turkija 
fir-reġjun,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet preċedenti tal-Viċi President tal-
Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà, Josep Borrell, inkluża dik tal-20 ta' Ottubru 2020 dwar il-proċess elettorali fil-
komunità Ċiprijotta Torka, u dawk tas-6 ta' Ottubru, tat-13 ta' Ottubru u tal-
15 ta' Novembru 2020 dwar l-iżviluppi f'Varosha,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet rilevanti tal-Kunsill Ewropew dwar it-Turkija, 
inklużi dawk tal-1 u t-2 ta' Ottubru 2020,

– wara li kkunsidra t-Trattat tan-NATO tal-1949,

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

A. billi Ċipru ilu parzjalment okkupat mit-Turkija mill-gwerra tal-1974; billi l-Pjan Annan 
tan-NU għar-riunifikazzjoni tal-gżira ġie miftiehem miż-żewġ naħat u ġie ppreżentat 
għal vot popolari f'referendum fl-2004; billi l-komunità Ċiprijotta Griega vvutat kontra 
l-Pjan Annan b'76 %, filwaqt li l-komunità Ċiprijotta Torka vvutat favur b'65 %; billi 
Ċipru ssieħeb mal-Unjoni Ewropea fl-2004; billi t-taħditiet dwar ir-riunifikazzjoni kienu 

1 Testi adottati, P9_TA(2020)0230.
2 ĠU C 224, 27.6.2018, p. 93.
3 ĠU C 215, 19.6.2018, p. 199.
4 ĠU C 463, 21.12.2018, p. 56.
5 Testi adottati, P8_TA(2019)0200.
6 Testi adottati, P9_TA(2019)0017.
7 ĠU C 285, 5.8.2016, p. 11.
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reġgħu bdew, u l-mexxejja fuq iż-żewġ naħat kienu impenjati favur il-paċi, iżda dawn t-
taħditiet ilhom ibblokkati mill-2017 minħabba r-rifjut tat-Turkija li tistabbilixxi data 
għall-irtirar finali tat-truppi tagħha mill-gżira;

B. billi l-belt ta' Famagusta kienet fil-biċċa l-kbira popolata minn Ċiprijotti Griegi qabel il-
gwerra tal-1974; billi l-belt issa hija belt fantażma taħt il-kontroll militari Tork; billi r-
residenti ta' dik l-epoka ħarbu lejn il-parti tan-Nofsinhar tal-gżira; billi fl-2011, fil-qafas 
tat-taħditiet ta' paċi, ġiet stabbilita kummissjoni biex tipproċessa l-klejms fuq il-
proprjetajiet tar-residenti preċedenti, li tippermettilhom japplikaw għar-restituzzjoni 
sħiħa tal-proprjetà tagħhom, għal skambju ma' proprjetà oħra, jew għal kumpens; billi 
ħafna Ċiprijotti Griegi użaw din il-kummissjoni mill-2011 bi tħejjija għar-
riunifikazzjoni tal-gżira; billi l-biċċa l-kbira applikaw għar-restituzzjoni sħiħa tal-
proprjetà tagħhom; billi r-restituzzjonijiet għandhom jitwettqu taħt is-superviżjoni tan-
NU, u mhux tat-Turkija;

C. billi t-Turkija ħabbret il-ftuħ mill-ġdid tad-distrett simboliku ta' Varosha fil-belt ta' 
Famagusta f'konferenza stampa li saret fis-6 ta' Ottubru 2020 mill-President Tork Recep 
Tayyip Erdoğan u li f'dak iż-żmien kien il-kandidat presidenzjali Ċiprijott Tork Ersin 
Tatar; billi l-militar Tork ikkonferma d-deċiżjoni u fetħu għall-pubbliku fit-
8 ta' Ottubru 2020, minkejja r-reazzjonijiet ta' għadab fuq livell internazzjonali u l-
protesti f'Ċipru; billi, fost proprjetajiet Ċiprijotti Griegi oħra, infetaħ mill-ġdid ħanut 
kbir taħt il-kontroll Tork;

D. billi t-Turkija kisret ir-riżoluzzjonijiet 550 (1984) u 789 (1992) tal-Kunsill tas-Sigurtà 
tan-NU billi tat aċċess lil persuni li mhumiex residenti għall-viċinat ta' Varosha 
f'Famagusta, sabiex tippromwovi ż-żona għat-turiżmu; billi l-pjanijiet tat-Turkija għar-
restawr tal-proprjetà taħt l-awspiċji tat-Turkija, aktar milli n-NU, huma meqjusa bħala 
provokazzjoni u ksur tar-regoli miftiehma dwar ir-restituzzjoni tal-proprjetà;

E. billi l-ġirien reġjonali, inkluża l-Greċja, talbu lit-Turkija biex ma tkomplix bil-pjanijiet 
tagħha;

F. billi l-komunità Ċiprijotta Torka ħatret lil Ersin Tatar bħala l-mexxej il-ġdid tagħha fit-
18 ta' Ottubru 2020; billi l-President uxxenti, Mustafa Akinci, kellu rwol importanti, 
pożittiv u storiku fil-promozzjoni tal-paċi u d-djalogu bejn iż-żewġ komunitajiet fil-
gżira;

G. billi l-President Tork Erdoğan iddeċieda li jorganizza piknik fil-bajja ta' Varosha nhar 
il-Ħadd, il-15 ta' Novembru 2020 biex jikkommemora s-37 anniversarju tal-gwerra, u 
dan irriżulta fi protesti, inkluż minn Ċiprijotti Torok li jappoġġjaw ir-riunifikazzjoni tal-
gżira;

H. billi fl-10 ta' Novembru 2020, eluf ta' Ċiprijotti Torok, f'numru rekord, ipprotestaw fit-
Tramuntana ta' Ċipru kontra l-indħil tat-Turkija f'Ċipru, inkluż f'Varosha, u appellaw 
għal-libertà, id-demokrazija, u għar-rispett tad-drittijiet taċ-Ċiprijotti Griegi minn 
Varosha; billi l-protesta involviet il-mexxejja ewlenin tal-oppożizzjoni, inkluż l-eks 
President Mustafa Akinci;

I. billi t-Turkija hija pajjiż kandidat u sieħba importanti tal-UE u, bħala tali, hija 
mistennija tirrispetta l-ogħla standards tad-demokrazija, ir-rispett tad-drittijiet tal-
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bniedem u l-istat tad-dritt; billi l-UE tiddefendi b'mod ċar u determinat l-interessi tal-
Unjoni Ewropea, hekk kif turi l-appoġġ u s-solidarjetà tagħha ma' Ċipru u tirrispetta l-
prinċipji tan-NU u d-dritt internazzjonali;

1. Jikkundanna bil-qawwa d-deċiżjoni unilaterali tat-Turkija li tiftaħ partijiet ta' Varosha 
fil-belt ta' Famagusta mit-8 ta' Ottubru 2020; jistieden lit-Turkija treġġa' lura l-
azzjonijiet tagħha immedjatament;

2. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar il-ksur tal-istatus ta' Varosha, li huwa protett b'mod 
espliċitu mir-Riżoluzzjonijiet 550 u 789 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU;

3. Iħeġġeġ lill-partijiet kollha jappoġġjaw b'mod attiv in-negozjati għal soluzzjoni ekwa, 
komprensiva u vijabbli tal-problema ta' Ċipru fi ħdan il-qafas tan-NU u f'konformità 
mal-prinċipji fundamentali tal-UE u d-dritt internazzjonali;

4. Jitlob li l-UE jkollha rwol attiv fil-promozzjoni tal-issuktar mill-ġdid tan-negozjati taħt 
l-awspiċji tan-NU, inkluż billi jinħatar rappreżentant tal-UE għall-missjoni ta' bon 
offiċji tan-NU;

5. Jemmen bis-sħiħ li s-soluzzjoni sostenibbli tal-problema ta' Ċipru tkun ta' benefiċċju 
għal kull pajjiż fir-reġjun, l-ewwel u qabel kollox Ċipru, il-Greċja u t-Turkija, kif ukoll 
l-UE;

6. Jissottolinja l-importanza ta' impenn kostruttiv mal-President Ċiprijott Tork il-ġdid 
Ersin Tatar, bil-għan li tintlaħaq soluzzjoni komprensiva u jinkisbu r-riunifikazzjoni, is-
sigurtà u l-istabbiltà fil-gżira u fir-reġjun;

7. Jappella għal soluzzjoni komprensiva bbażata fuq federazzjoni biżonali u bikomunitarja 
fi ħdan il-qafas tan-NU u f'konformità mar-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-
NU;

8. Ifaħħar u jrodd ġieħ lir-rwol storiku li kellu l-eks President Ċiprijott Tork Mustafa 
Akinci fil-ħidma tiegħu favur soluzzjoni komprensiva għall-problema ta' Ċipru;

9. Jiddeplora l-fatt li ż-żieda fl-eskalazzjoni tat-tensjoni fl-ilmijiet tal-Lvant tal-Mediterran 
timmina l-prospettivi għall-issuktar tat-taħditiet diretti dwar ir-riżoluzzjoni komprensiva 
tal-problema ta' Ċipru, filwaqt li din tibqa' l-aktar triq effettiva fir-rigward tal-
prospettivi għad-demarkazzjoni taż-Żona Ekonomika Esklussiva bejn Ċipru u t-Turkija;

10. Jesprimi tħassib serju dwar l-istat attwali tar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-Turkija, 
prinċipalment rigward is-sitwazzjoni mwiegħra tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija u l-
erożjoni tad-demokrazija u l-istat tad-dritt; jissottolinja l-effetti negattivi tal-imgħoddi u 
tal-present tal-inizjattivi unilaterali tal-politika barranija tat-Turkija fir-reġjun kollu 
kemm hu u jisħaq fuq il-fatt li l-attivitajiet illegali ta' esplorazzjoni u ta' tħaffir tat-
Turkija fil-Lvant tal-Mediterran ikomplu jikkontribwixxu għad-deterjorament tar-
relazzjonijiet bejn l-UE u t-Turkija b'mod ġenerali; jistieden lit-Turkija u lill-Istati 
Membri tal-UE jingħaqdu flimkien biex jappoġġaw ir-riżoluzzjoni paċifika tal-kunflitt u 
d-djalogu politiku fil-Libja u jaderixxu mal-embargo tan-NU fuq l-armi; jiddeplora l-
impatt negattiv li l-politika barranija attwali u azzjonijiet oħra tat-Turkija fil-Mediterran 
qed ikolhom fuq l-istabbiltà tar-reġjun;
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11. Jitlob li t-Turkija żżomm lura milli tipprova tintimida lill-Istati Membri tal-UE fir-
reġjun tal-Lvant tal-Mediterran u jistieden lill-Kunsill iżomm il-pożizzjoni unifikata 
tiegħu fir-rigward tal-azzjonijiet mit-Turkija li qed jaggravaw ir-rivalitajiet reġjonali, 
filwaqt li jqis il-possibbiltà li jimponi sanzjonijiet immirati;

12. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Assemblea Parlamentari u lis-
Segretarju Ġenerali tan-NATO, lill-President, lill-Gvern u lill-Parlament tar-Repubblika 
tat-Turkija kif ukoll lill-Istati Membri tal-UE.


