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Резолюция на Европейския парламент относно ескалацията на напрежението във 
„Вароша“ след незаконните действия на Турция и спешната необходимост от 
възобновяване на преговорите
(2020/2844(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, и по-специално 
Резолюция 414 (1977), Резолюция 550 (1984), в която всеки опит за заселване на 
която и да е част от „ Вароша“ с хора, различни от жителите ѝ, се счита за 
недопустим и се призовава за прехвърляне на тази територия към 
администрацията на ООН, Резолюция 789 (1992), в която се призовава 
настоятелно зоната, която понастоящем е под контрола на мироопазващите сили 
на ООН в Кипър, да бъде разширена, така че да включва „Вароша“, и Резолюция 
2537 (2020),

– като взе предвид споразумението от 10 точки от 19 май 1979 г. относно 
презаселването на „Вароша“ под егидата на ООН,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 15 и 16 октомври 2020 г. и 
съответните предходни заключения на Съвета и на Европейския съвет,

– като взе предвид декларацията от 13 октомври 2020 г. на заместник-председателя 
на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи 
и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Жозеп Борел относно събитията около 
„Вароша“,

– като взе предвид изявлението от 9 октомври 2020 г. на председателя на Съвета за 
сигурност на ООН относно положението в Кипър,

– като взе предвид изявлението от 6 октомври 2020 г. на ЗП/ВП Жозеп Борел 
относно повторното отваряне на Фамагуста от Турция,

– като взе предвид предишните си резолюции относно докладите на Европейската 
комисия за напредъка на Турция, и по-специално последната си резолюция от 13 
март 2019 г.1, която призовава Турция „да предаде контрола върху затворения 
участък на Фамагуста на ООН в съответствие с Резолюция 550 на Съвета за 
сигурност на ООН и да се въздържа от действия, които променят демографския 
баланс на острова чрез политика на незаконни заселвания“,

– като взе предвид своите резолюции относно Турция, и по-специално резолюцията 
от 14 септември 2020 г. относно подготовката на специалната среща на върха на 
Европейския съвет с акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята 

1 Приети текстове, P8_TA(2019)0200.
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на Турция в Източното Средиземноморие2, в която се подчертава, че 
„допълнителни санкции могат да бъдат избегнати единствено чрез диалог, лоялно 
сътрудничество и конкретен напредък на място“,

– като взе предвид изявлението от 15 ноември 2020 г. на ЗП/ВП, в което се изразява 
съжаление във връзка с отварянето на заградената зона на „Вароша“ и 
изявленията, които противоречат на принципите на ООН за разрешаване на 
кипърския въпрос и предизвикват по-голямо недоверие и напрежение в региона, и 
в което се настоява тези действия спешно да бъдат отменени,

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че Турция е страна – кандидатка за членство, и важен партньор 
на ЕС; като има предвид, че като държава кандидатка, от Турция се очаква да 
спазва най-високи стандарти по отношение на демокрацията, зачитането на 
правата на човека и  принципите на правовата държава, включително спазване на 
международните конвенции;

Б. като има предвид, че Турция е съюзник в НАТО и следва да бъде насърчавана да 
осъществява потенциалната си роля си за запазване на стабилността в региона;

В. като има предвид, че продължаващото и нарастващо отдалечаване на Турция от 
европейските ценности и стандарти доведе отношенията между ЕС и Турция до 
безпрецедентно ниско равнище, като те се влошиха до такава степен, че и двете 
страни трябва да направят задълбочена преоценка на настоящата рамка на 
отношенията;

Г. като има предвид, че в началото на септември 2019 г. турският министър на 
външните работи  Мевлют Чавушоглу посети заградения район на „Вароша“ и 
обяви откриването на „Генералното консулство“ на Турция в по-широкия район 
„Вароша“;

Д. като има предвид, че в началото на февруари 2020 г. вицепрезидентът на Турция 
Фуат Октай посети заградения район на „Вароша“ заедно с „членове“ на 
„ръководството на турските кипърци“ и оглави „среща на високо равнище 
Вароша“ относно „правните, политическите и икономическите аспекти на 
повторното отваряне на изоставения град Вароша“;

Е. като има предвид, че в началото на август 2020 г. т.нар. „министър-председател“ 
на турските кипърци Ерсин Татар заяви, че „Вароша“ не е част от цялостно 
решение и че е получил „благословията“ на турския президент, за да изпълни 
плановете си за „отваряне“ на заградения район;

Ж. като има предвид, че на 8 октомври 2020 г. Турция незаконно удължи срока на 
разрешението за влизане до крайбрежието на „Вароша“;

З. като има предвид, че незаконното т.нар. „избиране“ на националиста Ерсин Татар 

2 Приети текстове, P9_TA(2020)0230.
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за нов лидер на турските кипърци на 18 октомври 2020 г. означава радикална 
промяна, тъй като за разлика от предшественика си Мустафа Акънджъ, който 
подкрепяше обединението, Татар подкрепя решение, основано на съществуването 
на две държави;

И. като има предвид, че посещението на турския президент Ердоган в окупираната 
територия на Кипър, придружен от ръководителя на крайно дясната Партия на 
националистическото движение (ПНД) Давлет Бахчели, за „пикник“ във 
„Вароша“ на 15 ноември 2020 г., е изключително провокативно и също така 
предизвика силни реакции сред турските кипърци;

Й. като има предвид, че при всички предишни преговори, включително на 
последната Конференция за Кипър в Кранс-Монтана през 2017 г., затворената 
част от Фамагуста се включваше в списъка на териториите, които следва да бъдат 
върнати на гръцкокипърската администрация след всеобхватното уреждане на 
кипърския въпрос на договорената основа на федерация с две общности и две 
зони;

К. като има предвид, че на 15 ноември 2020 г. турският президент призова за 
преговори за „две отделни държави“ в Кипър, по време на противоречиво 
посещение в северната част на разделения остров, окупирана от Турция от почти 
пет десетилетия; като има предвид, че „пикникът“ на президента Ердоган във 
„Вароша“ беше осъден от гръцките кипърци, но също така и от множество турски 
кипърци;

Л. като има предвид, че Турция продължава настоящите си незаконни едностранни 
военни действия в Източното Средиземноморие, които са в разрез със 
суверенитета на държави – членки на ЕС (а именно Гърция и Кипър) и с 
международното право;

М. като има предвид, че прекият ангажимент на Турция в подкрепа на Азербайджан, 
извън геоикономическите му интереси, в контекста на конфликта в Нагорни 
Карабах отразява по-амбициозна геополитическа програма;

Н. като има предвид, че слабите резултати на Турция по отношение на зачитането на 
правата на човека и на принципите на правовата държава накараха ЕС да 
прекрати преговорите за присъединяване и всички предприсъединителни фондове 
съгласно новата многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.;

1. решително осъжда едностранното решение на Турция да пристъпи към 
„отваряне“, считано от 8 октомври 2020 г., на част от заградения район на 
„Вароша“, което представлява нарушение на съответните резолюции на Съвета за 
сигурност на ООН относно „Вароша“ и подкопава перспективите за разрешаване 
на кипърския проблем;

2. настоятелно призовава Турция да отмени това решение и да се въздържа от 
всякакви едностранни действия където и да е в Кипър, които могат да повлияят 
неблагоприятно на перспективите за справедливо и мирно решение и които не 
благоприятстват добросъседските отношения в региона; счита за недопустими 
опитите за заселване на която и да е част от „Вароша“ с хора, различни от 
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жителите ѝ, и призовава за прехвърляне на тази територия към администрацията 
на ООН;

3. припомня, че да се позволи на Турция да продължи с плановете си за „Вароша“ би 
породило свършен факт, което би направило напълно непостижима целта за 
постигане на уреждане на кипърския въпрос, както е предвидено в резолюциите 
на Съвета за сигурност на ООН; припомня, че международната общност, и по-
специално ЕС, продължава да наблюдава въпроса и няма да позволи заплахите на 
Турция да се материализират, тъй като те биха нанесли непоправими щети на 
Кипър и на перспективите за разрешаване на проблема;

4. потвърждава отново ангажимента си за трайно, цялостно и справедливо решение, 
в съответствие с желанията на кипърския народ, основано на федерация от две 
общности и две зони с политическо равенство, както е посочено в съответните 
резолюции на Съвета за сигурност на ООН;

5. призовава Европейския съвет да предприеме действия и да наложи строги 
санкции в отговор на незаконните действия на Турция;

6. изразява отново решителното си осъждане на незаконните дейности на Турция 
във водите на Гърция и Кипър, които противоречат на интересите на ЕС, и 
призовава турските органи да прекратят тези дейности, да действат в дух на 
добросъседски отношения и да зачитат суверенитета на Република Кипър и на 
Гърция в съответствие с международното право;

7. отбелязва със загриженост, че продължаващото и нарастващо отдалечаване на 
Турция от европейските ценности и стандарти доведе отношенията между ЕС и 
Турция до безпрецедентно ниско равнище, като те се влошиха до такава степен, 
че ЕС трябва спешно да определи по-добра геополитическа и цялостна стратегия 
за своите краткосрочни, средносрочни и дългосрочни отношения с Турция, 
особено в светлината на нарастващата амбициозност на външната политика на 
Турция, която допринесе за ескалация на напрежението и изигра дестабилизираща 
роля, като по този начин застраши регионалния мир и стабилност в региона на 
Източното Средиземноморие;

8. припомня своята резолюция от 24 октомври 2019 г. относно военните действия на 
Турция в Сирия3, в която Парламентът призова Съвета да разгледа възможността 
за суспендиране на търговските преференции по силата на споразумението за 
селскостопански продукти и, като крайна мярка, за суспендиране на митническия 
съюз между ЕС и Турция, който е в сила от декември 1995 г.;

9. изразява съжаление, че вместо да призове за прекратяване на насилието и за 
възобновяване на мирните преговори в съответствие с усилията на Организацията 
за сигурност и сътрудничество в Европа, Турция реши безусловно да подкрепи 
военните действия на една от страните в неотдавнашния конфликт в Нагорни 
Карабах;

3 Приети текстове, P9_TA(2019)0049.
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10. настоява, че меморандумът за разбирателство от 27 ноември 2019 г. между 
Турция и признатото от ООН правителство на националното съгласие на Либия, с 
който се определят нови граници на морските юрисдикции на двете държави, 
нарушава международното право и следователно не е правно обвързващ за трети 
държави;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-
председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, Комисията, 
правителствата и парламентите на държавите членки, на Организацията на 
обединените нации и на Турция, като осигури превод на настоящия текст на 
турски език.


