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B9-0361/2020

Usnesení Evropského parlamentu o stupňujícím se napětí ve Varoše v návaznosti na 
protiprávní jednání Turecka a o naléhavé potřebě obnovení rozhovorů
(2020/2844(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN, zejména na rezoluci č. 414 (1977), 
rezoluci 550 (1984), která považuje jakékoli pokusy osídlit jakoukoli část Varoši jinými 
osobami než jejími obyvateli za nepřípustné a vyzývá k převedení této oblasti pod 
správu OSN, rezoluci 789 (1992), která naléhavě vyzývá k zahrnutí Varoši do oblasti, 
která je v současné době pod kontrolou mírových sil OSN na Kypru, a rezoluci 2537 
(2020),

– s ohledem na desetibodovou dohodu ze dne 19. května 1979 o znovuosídlení Varoši pod 
záštitou OSN,

– s ohledem na závěry Rady ze dnů 15. a 16. října 2020 a na předchozí příslušné závěry 
Rady a Evropské rady,

– s ohledem na prohlášení Josepa Borrella, místopředsedy Komise, vysokého 
představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 13. října 2020 
o vývoji situace ohledně Varoši,

– s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 9. října 2020 k situaci 
na Kypru,

– s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Josepa Borrella 
ze dne 6. října 2020 ke znovuotevření Famagusty ze strany Turecka,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o zprávách Evropské komise o pokroku Turecka, 
zejména své poslední usnesení ze dne 13. března 20191, v němž se Turecko vyzývá, aby 
„v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 550 předalo uzavřenou část města 
Famagusta Organizaci spojených národů a aby se zdrželo opatření, která by změnila 
demografickou rovnováhu na ostrově prostřednictvím politiky týkající se nezákonných 
osad“;

– s ohledem na svá usnesení o Turecku, zejména na usnesení ze dne 14. září 2020 o 
přípravě zvláštního zasedání Evropské rady zaměřeného na nebezpečnou eskalaci a 
úlohu Turecka ve východním Středomoří2, v němž se zdůrazňuje, že „dalším sankcím 
lze zamezit pouze prostřednictvím dialogu, upřímné spolupráce a konkrétního pokroku 
v regionu“,

– s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele ze dne 
15. listopadu 2020, v němž odsuzuje otevření uzavřené oblasti Varoša a prohlášení, 
která jsou v rozporu se zásadami OSN pro urovnání kyperské otázky, a prohlubují tak 

1 Přijaté texty, P8_TA(2019)0200.
2 Přijaté texty, P9_TA(2020)0230.
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nedůvěru a napětí v regionu, a požaduje okamžité zastavení tohoto jednání;

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Turecko je kandidátskou zemí a důležitým partnerem EU; 
vzhledem k tomu, že se od Turecka, jakožto kandidátské země, očekává, že bude 
dodržovat nejvyšší demokratické standardy, respektovat lidská práva a zásady právního 
státu, a to včetně dodržování mezinárodních úmluv;

B. vzhledem k tomu, že Turecko je spojencem NATO a je třeba jej podporovat, aby 
naplnilo svůj potenciál při zachování stability v regionu;

C. vzhledem k tomu, že Turecko se průběžně stále více odchyluje od evropských hodnot a 
norem, což způsobilo, že vztahy mezi EU a Tureckem se dostaly na historicky nejnižší 
úroveň a zhoršily se natolik, že obě strany musí stávající rámec svých vztahů důkladně 
přehodnotit;

D. vzhledem k tomu, že na začátku září 2019 navštívil turecký ministr zahraničních věcí 
Mevlüt Çavuşoğlu uzavřenou Varošu a oznámil otevření „generálního konzulátu“ 
Turecka v širší oblasti Varoša;

E. vzhledem k tomu, že na začátku února 2020 navštívil viceprezident Turecka Fuat Oktay 
uzavřenou Varošu spolu s některými vedoucími  představiteli kyperských Turků a konal 
ve Varoše schůzku na vysoké úrovni  na téma „právních, politických a hospodářských 
aspektů opětovného otevření opuštěného města Varoša“;

F. vzhledem k tomu, že na začátku srpna 2020 prohlásil kyperskoturecký „předseda vlády“ 
Ersin Tatar, že Varoša není součástí celkového urovnání a že mu dal turecký prezident 
požehnání k provádění jeho plánů ve věci „otevření“ uzavřené oblasti;

G. vzhledem k tomu, že dne 8. října 2020 Turecko protiprávně prodloužilo povolení ke 
vstupu na pobřeží oblasti Varoša;

H. vzhledem k tomu, že nezákonným „zvolením“ nacionalisty Ersina Tatara novým 
vůdcem tureckého společenství na Kypru dne 18. října 2020 se změnila situace, neboť 
na rozdíl od jeho předchůdce, jímž byl Mustafa Akinci, který podporoval 
znovusjednocení, se Tatar zasazuje o řešení založené na existenci dvou států;

I. vzhledem k tomu, že návštěva tureckého prezidenta Erdoğana v okupované oblasti 
Kypru za doprovodu vůdce Strany krajně pravicového hnutí Devlet Bahçeli za účelem 
„pikniku“ ve Varoše dne 15. listopadu 2020 je extrémně provokativní a vyvolala rovněž 
silné reakce mezi kyperskými Turky;

J. vzhledem k tomu, že v rámci všech předchozích jednání, včetně poslední konference 
o Kypru ve městě Crans-Montana v roce 2017, byla uzavřená část Famagusty zařazena 
mezi oblasti, které by po úplném vyřešení kyperské otázky na základě dohody o 
federaci dvou komunit žijících ve dvou zónách měly být vráceny řecké kyperské správě;

K. vzhledem k tomu, že dne 15. listopadu 2020 během své kontroverzní návštěvy severní 
části rozděleného ostrova, která je již téměř pět desetiletí obsazena Tureckem, vyzval 
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turecký prezident k zahájení rozhovorů, jejichž cílem by byly „dva samostatné státy“; 
vzhledem k tomu, že kyperští Řekové, ale i mnozí kyperští Turci „piknik“ prezidenta 
Erdoğana ve Varoše zkritizovali;

L. vzhledem k tomu, že Turecko pokračuje ve svých stávajících nezákonných, 
jednostranných a vojenských akcích ve východním Středomoří, které zasahují do 
svrchovanosti členských států EU (zejména Řecka a Kypru) a porušují mezinárodní 
právo;

M. vzhledem k tomu, že přímá angažovanost Turecka na straně Ázerbájdžánu v souvislosti 
s konfliktem v Náhorním Karabachu jde nad rámec jeho geoekonomických zájmů a je 
odrazem ambicióznější geopolitické agendy;

N. vzhledem k tomu, že špatné výsledky Turecka v dodržování lidských práv a zásad 
právního státu vedly k tomu, že EU pozastavila jednání o přistoupení a veškerou 
předvstupní finanční pomoc v rámci víceletého finančního rámce na období let 2021 až 
2027;

1. důrazně odsuzuje jednostranné rozhodnutí Turecka ze dne 8. října 2020 „otevřít“ 
uzavřenou část Varoša, které znamená porušení příslušných rezolucí Rady bezpečnosti 
OSN o Varoše a ohrožení vyhlídek na vyřešení kyperského problému;

2. naléhavě vyzývá Turecko, aby změnilo toto rozhodnutí a nepodnikalo nikde na Kypru 
žádné jednostranné kroky, které by mohly mít nepříznivý vliv na perspektivu 
spravedlivého a mírového řešení a které nepřispívají k dobrým sousedským vztahům 
v regionu; považuje snahy osídlit jakoukoliv část Varoši jinými lidmi než jejími 
obyvateli za nepřípustné a požaduje převedení této oblasti pod správu OSN;

3. připomíná, že pokud by Turecku bylo dovoleno pokračovat v jeho plánech ve Varoše, 
bylo by možné považovat celou záležitost za „hotovou věc“, a cíl vytyčený v rezolucích 
Rady bezpečnosti OSN, kterým je vyřešení osídlení Kypru, by tak byl doslova 
nerealizovatelný; připomíná, že mezinárodní společenství a zejména EU se bude této 
otázce i nadále věnovat a nedovolí, aby Turecko své hrozby uskutečnilo, neboť by to 
nenávratně poškodilo Kypr i vyhlídky na vyřešení problému;

4. připomíná, že je odhodlán podporovat trvalé, komplexní a spravedlivé uspořádání, které 
bude vycházet z přání kyperských občanů a bude založeno na federaci dvou politicky 
rovných komunit a zón, jak je uvedeno v příslušných rezolucích Rady bezpečnosti 
OSN;

5. vyzývá Evropskou radu, aby na nezákonné kroky Turecka reagovala náležitými 
opatřeními a přísnými sankcemi;

6. opakovaně a důrazně odsuzuje nezákonnou činnost Turecka v řeckých a kyperských 
vodách, která je v rozporu se zájmy EU, a žádá turecké orgány, aby v souladu s 
mezinárodním právem tuto činnost ukončily, jednaly v duchu dobrých sousedských 
vztahů a aby respektovaly svrchovanost Kyperské republiky a Řecka;

7. se znepokojením konstatuje, že pokračující a sílící odklon Turecka od evropských 
hodnot a norem přivedlo vztahy mezi EU a Tureckem na historický bod mrazu, neboť 
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se natolik zhoršily, že EU musí bezodkladně stanovit lepší geopolitickou a celkovou 
strategii svých krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých vztahů s Tureckem, 
zejména s ohledem na rostoucí asertivitu turecké zahraniční politiky, která přispívá 
k eskalaci napětí a má destabilizující vliv, čímž ohrožuje mír a stabilitu v regionu 
východního Středomoří;

8. připomíná své usnesení z 24. října 2019 o turecké vojenské operaci v Sýrii3, v němž 
požádal, aby Rada zvážila pozastavení obchodních preferencí v rámci dohody o 
zemědělských produktech a, jako krajní možnost, pozastavení celní unie mezi EU a 
Tureckem, která je v platnosti od prosince 1995;

9. vyjadřuje politování nad tím, že se Turecko rozhodlo bezpodmínečně podporovat 
vojenské akce jedné strany nedávného konfliktu v Náhorním Karabachu místo toho, aby 
vyzvalo k ukončení násilí a obnovení jednání o míru v souladu se snahami Organizace 
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě;

10. trvá na tom, že memorandum o porozumění, které Turecko uzavřelo dne 27. listopadu 
2019 s libyjskou vládou národní jednoty uznanou OSN a jež vymezuje nové námořní 
hranice mezi těmito dvěma zeměmi, porušuje mezinárodní právo, a nemá proto pro třetí 
země žádné právní účinky;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedovi Komise, vysokému 
představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a 
parlamentům členských států EU, Organizaci spojených národů a Turecku a aby zajistil 
překlad jeho znění do tureckého jazyka.

3 Přijaté texty, P9_TA(2019)0049.


