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B9-0361/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par spriedzes palielināšanos Varošā pēc Turcijas 
nelikumīgajām darbībām un steidzamo nepieciešamību atsākt sarunas
(2020/2844(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas, jo īpaši Rezolūciju Nr. 414 (1977), 
Rezolūciju Nr. 550 (1984), kura paredz, ka cilvēku, kas nav Varošas iedzīvotāji, 
mēģinājumi apmesties tur uz dzīvi ir nepieņemami, un aicina nodot šo teritoriju 
Apvienoto Nāciju Organizācijas pārvaldē, Rezolūciju Nr. 789 (1992), kurā prasīts 
paplašināt ANO Miera uzturēšanas spēku pašlaik kontrolēto Kipras teritoriju, tajā 
iekļaujot arī Varošu, un Rezolūciju Nr. 2537 (2020),

– ņemot vērā 1979. gada 19. maija 10 punktu nolīgumu par Varošas pārmitināšanu ANO 
pārraudzībā,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 15. un 16. oktobra secinājumus un iepriekšējos 
attiecīgos Padomes un Eiropadomes secinājumus,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās 
un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Žuzepa Borela (Josep Borrell) 2020. gada 
13. oktobra paziņojumu par notikumu attīstību saistībā ar Varošu,

– ņemot vērā ANO Drošības padomes priekšsēdētāja 2020. gada 9. oktobra paziņojumu 
par stāvokli Kiprā,

– ņemot vērā PV/AP Žuzepa Borela 2020. gada 6. oktobra paziņojumu par Famagustas 
atkalatvēršanu no Turcijas puses,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Eiropas Komisijas progresa ziņojumiem par 
Turciju, jo īpaši tā jaunāko 2019. gada 13. marta rezolūciju,1, kas aicina Turciju “nodot 
slēgto Famagustas sektoru ANO saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 550 
un atturēties no darbībām, ar ko, izmantojot nelikumīgu apmetņu veidošanas politiku, 
izmaina demogrāfisko līdzsvaru salā”,

– ņemot vērā Parlamenta rezolūcijas par Turciju, jo īpaši 2020. gada 14. septembra 
rezolūciju par gatavošanos īpašajam Eiropadomes samitam, kurā galvenā uzmanība 
pievērsta bīstamajai eskalācijai un Turcijas lomai Vidusjūras austrumdaļā2 un kurā ir 
uzsvērts, ka “no turpmākām sankcijām var izvairīties tikai tad, ja noritēs dialogs un 
patiesa sadarbība, kā arī būs vērojams konkrēts progress uz vietas”,

– ņemot vērā PV/AP 2020. gada 15. novembra paziņojumu, kurā pausta nožēla par 
Varošas nodalītās teritorijas atvēršanu un paziņojumiem, kas ir pretrunā ANO 
principiem Kipras jautājuma atrisināšanai, izraisot lielāku neuzticēšanos un saspīlējumu 

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0200.
2 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0230.
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reģionā, un pieprasot, lai šie pasākumi steidzami tiktu atcelti,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā Turcija ir ES kandidātvalsts un svarīga tās partnere; tā kā tiek sagaidīts, ka Turcija 
kā kandidātvalsts ievēros visaugstākos demokrātijas, cilvēktiesību ievērošanas un 
tiesiskuma standartus, tostarp ievēros starptautiskās konvencijas;

B. tā kā Turcija ir NATO sabiedrotā un būtu jāmudina īstenot tās potenciālo lomu 
stabilitātes saglabāšanā reģionā;

C. tā kā Turcijas pastāvīgā un pieaugošā atkāpšanās no Eiropas vērtībām un standartiem ir 
novedusi ES un Turcijas attiecības vēsturiski zemā līmenī, kas ir pasliktinājušās tādā 
mērā, ka abām pusēm ir pamatīgi jāpārskata pašreizējais attiecību satvars;

D. tā kā 2019. gada septembra sākumā Turcijas ārlietu ministrs Mevlüt Çavuşoğlu 
apmeklēja Varošas nodalīto teritoriju un paziņoja par Turcijas “ģenerālkonsulāta” 
atklāšanu plašākā Varošas apgabalā;

E. tā kā 2020. gada februāra sākumā Turcijas viceprezidents Fuat Oktay kopā ar “Kipras 
turku vadības” “locekļiem” apmeklēja Varošas nodalīto teritoriju un vadīja “Varošas 
samitu” par “pamestās Varošas pilsētas atkalatvēršanas juridiskajiem, politiskajiem un 
ekonomiskajiem aspektiem”;

F. tā kā 2020. gada augusta sākumā tā sauktais Kipras turku “premjerministrs” Ersin Tatar 
paziņoja, ka Varoša nav daļa no vispārēja risinājuma un ka viņš ir saņēmisTurcijas 
prezidenta “svētību” īstenot savus plānus par nodalītās teritorijas “atvēršanu”;

G. tā kā 2020. gada 8. oktobrī Turcija nelikumīgi pagarināja atļauju iekļūšanai Varošas 
piekrastē;

H. tā kā nacionālista Ersin Tatar nelikumīgā tā sauktā “ievēlēšana” par jauno Kipras turku 
līderi 2020. gada 18. oktobrī radīja pavērsienu, jo atšķirībā no sava priekšgājēja Mustafa 
Akıncı, kurš atbalstīja atkalapvienošanos, E. Tatar atbalsta divu valstu risinājumu;

I. tā kā Turcijas prezidenta R. T. Erdoğan, kuru pavadīja galēji labējās nacionālistu 
kustības partijas (MHP) vadītājs Devlet Bahçeli, brauciens uz okupēto Kipras teritoriju, 
lai 2020. gada 15. novembrī Varošā “rīkotu pikniku”, ir ārkārtīgi provokatīva un ir arī 
izraisījusi spēcīgu reakciju Kipras turku vidū;

J. tā kā visās iepriekšējās sarunās, tostarp pēdējā konferencē par Kipru, kas notika 
2017. gadā Kranmontānā, Famagustas nodalītā daļa tika iekļauta to teritoriju vidū, kuras 
jāatgriež Kipras Grieķijas pārvaldē pēc visaptveroša Kipras problēmas risinājuma, 
vienojoties par divu kopienu, divu zonu federāciju;

K. tā kā 2020. gada 15. novembrī Turcijas prezidents — pretrunīgā vizītē sašķeltās salas 
ziemeļos, ko Turcija ir okupējusi gandrīz piecas desmitgades, — aicināja uz sarunām 
par “divām atsevišķām valstīm” Kiprā; tā kā prezidenta R. T. Erdoğan “pikniku” Varošā 
nosodīja Kipras grieķi, kā arī daudzi Kipras turki;
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L. tā kā Turcija turpina savas pašreizējās nelikumīgās vienpusējās militārās darbības 
Vidusjūras austrumdaļā, kas ir pretrunā ES dalībvalstu (proti, Grieķijas un Kipras) 
suverenitātei un starptautiskajām tiesībām;

M. tā kā Turcijas tiešā iesaistīšanās Azerbaidžānas atbalstīšanā papildus tās 
ģeoekonomiskajām interesēm Kalnu Karabahas konflikta kontekstā atspoguļo 
vērienīgāku ģeopolitisko programmu;

N. tā kā Turcijas sliktie rezultāti cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošanā ir likuši ES apturēt 
pievienošanās sarunas un visus pirmspievienošanās līdzekļus saskaņā ar jauno 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam,

1. stingri nosoda Turcijas vienpusējo lēmumu no 2020. gada 8. oktobra sākt Varošas 
nodalītās teritorijas daļas “atvēršanu”, kas ir attiecīgo ANO Drošības padomes 
rezolūciju par Varošu pārkāpums un apdraud izredzes rast risinājumu Kipras problēmai;

2. mudina Turciju atcelt šo lēmumu un atturēties no visām vienpusējām darbībām visā 
Kiprā, kuras var negatīvi ietekmēt izredzes panākt taisnīgu un miermīlīgu risinājumu un 
kuras neveicina labas kaimiņattiecības reģionā; uzskata, ka cilvēku, kas nav Varošas 
iedzīvotāji, mēģinājumi apmesties tur uz dzīvi ir nepieņemami, un aicina nodot šo 
teritoriju ANO pārvaldē;

3. atgādina, ka, ļaujot Turcijai turpināt īstenot tās plānus attiecībā uz Varošu, tiktu radīts 
fait accompli, kas padarītu par pilnīgi neiespējamu sasniegt ANO Drošības padomes 
rezolūcijās paredzēto Kipras noregulējuma mērķi; atgādina, ka starptautiskā sabiedrība 
un jo īpaši ES turpina pievērst uzmanību šim jautājumam un nepieļaus īstenoties 
Turcijas draudiem, jo tie radītu neatgriezenisku kaitējumu Kiprai un izredzēm atrisināt 
šo problēmu;

4. atkārtoti apstiprina savu apņemšanos panākt ilgstošu, visaptverošu un taisnīgu 
risinājumu saskaņā ar Kipras tautas vēlmēm un tādu, kura pamatā ir divu kopienu, divu 
zonu federācija ar politisku vienlīdzību, kā izklāstīts attiecīgajās ANO Drošības 
padomes rezolūcijās;

5. aicina Eiropadomi rīkoties un piemērot stingras sankcijas, reaģējot uz Turcijas 
nelikumīgajām darbībām;

6. atkārtoti pauž stingru nosodījumu par Turcijas nelikumīgajām darbībām Grieķijas un 
Kipras ūdeņos, kuras ir pretrunā ES interesēm, un aicina Turcijas iestādes pārtraukt šīs 
darbības, rīkoties labu kaimiņattiecību garā un respektēt Kipras Republikas un Grieķijas 
suverenitāti saskaņā ar starptautiskajām tiesībām;

7. ar bažām norāda, ka Turcijas pastāvīgā un pieaugošā atkāpšanās no Eiropas vērtībām un 
standartiem ir novedusi ES un Turcijas attiecības vēsturiski zemā līmenī un 
pasliktinājusi tās tik lielā mērā, ka ES steidzami jāizstrādā labāka ģeopolitiskā un 
vispārējā stratēģija savām īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa attiecībām ar Turciju, 
jo īpaši ņemot vērā Turcijas arvien lielākās ārpolitiskās ambīcijas, kas ir veicinājušas 
saspīlējuma saasināšanos un kam ir bijusi destabilizējoša loma, tādējādi apdraudot 
mieru un stabilitāti Vidusjūras austrumu reģionā;
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8. atgādina par 2019. gada 24. oktobra rezolūciju par Turcijas militāro rīcību Sīrijā3, kurā 
Parlaments aicināja Padomi apsvērt iespēju apturēt tirdzniecības preferences saskaņā ar 
nolīgumu par lauksaimniecības produktiem un — kā galējo līdzekli — apturēt ES un 
Turcijas muitas savienības darbību, kas ir spēkā kopš 1995. gada decembra;

9. pauž nožēlu, ka Turcija tā vietā, lai aicinātu izbeigt vardarbību un atsākt miermīlīgas 
sarunas saskaņā ar Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas centieniem, nolēma 
bez nosacījumiem atbalstīt vienas puses militārās darbības nesenajā konfliktā Kalnu 
Karabahā;

10. pastāv uz to, ka 2019. gada 27. novembra saprašanās memorands starp Turciju un ANO 
atzīto Lībijas Nacionālās saskaņas valdību, nosakot jaunu jūras teritoriju robežas 
demarkāciju starp abām valstīm, ir starptautisko tiesību pārkāpums un tādēļ nav 
juridiski saistošs trešām valstīm;

11. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / 
Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, 
Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijai un 
Turcijai, nodrošinot šā teksta tulkojumu turku valodā.

3 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0049.


