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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 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, b'mod partikolari r-
riżoluzzjoni 414 (1977), ir-riżoluzzjoni 550 (1984) li tqis kwalunkwe tentattiv biex tiġi 
abitata kwalunkwe parti ta' Varosha minn nies għajr l-abitanti tagħha bħala 
inammissibbli u titlob it-trasferiment ta' din iż-żona lill-amministrazzjoni tan-NU, ir-
riżoluzzjoni 789 (1992) li tħeġġeġ li ż-żona li fil-preżent hija taħt il-kontroll tal-Forza 
għaż-Żamma tal-Paċi tan-NU f'Ċipru tiġi estiża biex tinkludi lil Varosha, u r-
riżoluzzjoni 2537 (2020),

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' 10 Punti tad-19 ta' Mejju 1979 dwar ir-risistemazzjoni ta' 
Varosha taħt l-awspiċji tan-NU,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-15 u tas-16 ta' Ottubru 2020 u l-
konklużjonijiet preċedenti rilevanti tal-Kunsill u tal-Kunsill Ewropew,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-13 ta' Ottubru 2020 tal-Viċi President tal-
Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà (VP/RGħ), Josep Borrell, dwar l-iżviluppi madwar Varosha,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tad-9 ta' Ottubru 2020 tal-President tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU dwar is-sitwazzjoni f'Ċipru,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-6 ta' Ottubru 2020 tal-VP/RGħ Josep Borrell dwar 
il-ftuħ mill-ġdid ta' Famagusta mit-Turkija,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar ir-Rapporti ta' Progress tal-
Kummissjoni Ewropea dwar it-Turkija, b'mod partikolari l-aħħar riżoluzzjoni tiegħu tat-
13 ta' Marzu 20191, li tistieden lit-Turkija "tittrasferixxi ż-żona magħluqa ta' Famagusta 
lin-NU skont ir-Riżoluzzjoni 550 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, u ma tiħux azzjonijiet 
li jibdlu l-bilanċ demografiku fuq il-gżira permezz tal-politika tagħha ta' insedjamenti 
illegali",

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar it-Turkija, b'mod partikolari dik tal-
14 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-Mediterran2, li 
fiha huwa enfasizzat li " aktar sanzjonijiet jistgħu jiġu evitati biss permezz ta' djalogu, 
kooperazzjoni sinċiera u progress konkret fuq il-post",

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-15 ta' Novembru 2020 tal-VP/RGħ li tiddeplora l-

1 Testi adottati, P8_TA(2019)0200.
2 Testi adottati, P9_TA(2020)0230.
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ftuħ taż-żona magħluqa ta' Varosha u d-dikjarazzjonijiet li jikkontradixxu l-prinċipji 
tan-NU għal riżoluzzjoni tal-kwistjoni Ċiprijotta li tikkawża sfiduċja u tensjoni akbar 
fir-reġjun, u li jitolbu li dawn l-azzjonijiet jitreġġgħu lura b'mod urġenti,

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

A. billi t-Turkija hija pajjiż kandidat u sieħeb importanti tal-UE; billi, bħala pajjiż 
kandidat, it-Turkija hija mistennija li tosserva l-ogħla standards tad-demokrazija, ir-
rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt, inkluża l-konformità mal-
konvenzjonijiet internazzjonali;

B. billi t-Turkija hija alleata tan-NATO u għandha tkun imħeġġa taqdi r-rwol potenzjali 
tagħha li tippreserva l-istabbiltà fir-reġjun;

C. billi t-tbegħid kontinwu u dejjem jikber tat-Turkija mill-valuri u mill-istandards 
Ewropej ġab ir-relazzjonijiet bejn l-UE u t-Turkija f'deterjorament sa ma laħqu minimu 
storiku, sal-punt li ż-żewġ partijiet issa jridu jerġgħu jivvalutaw b'mod profond il-qafas 
attwali tar-relazzjonijiet;

D. billi fil-bidu ta' Settembru 2019, il-Ministru Tork għall-Affarijiet Barranin Mevlüt 
Çavuşoğlu żar iż-żona magħluqa ta' Varosha u ħabbar il-ftuħ tal-"Konsulat Ġenerali" 
tat-Turkija fiż-żona usa' ta' Varosha;

E. billi fil-bidu ta' Frar 2020, il-Viċi President tat-Turkija Fuat Oktay żar iż-żona magħluqa 
ta' Varosha, flimkien mal-"membri" tat-"tmexxija Ċiprijotta Torka", u mexxa "Summit 
ta' Varosha" dwar l-"aspetti ġuridiċi, politiċi u ekonomiċi tal-ftuħ mill-ġdid tal-belt 
abbandunata ta' Varosha";

F. billi fil-bidu ta' Awwissu 2020, l-hekk imsejjaħ "Prim Ministru" Ċiprijott Tork, Ersin 
Tatar, iddikjara li Varosha mhijiex parti minn ftehim ġenerali u li huwa ngħata l-"barka" 
tal-President Tork għall-implimentazzjoni tal-pjanijiet tiegħu għall-"ftuħ" taż-żona 
magħluqa;

G. billi fit-8 ta' Ottubru 2020, it-Turkija estendiet illegalment il-permess għad-dħul għaż-
żona tax-xatt ta' Varosha;

H. billi l-hekk imsejħa "elezzjoni" illegali tal-politiku nazzjonalista Ersin Tatar bħala l-
mexxej Ċiprijott Tork il-ġdid fit-18 ta' Ottubru 2020 bidlet radikalment is-sitwazzjoni, 
peress li, għall-kuntrarju tal-predeċessur tiegħu Mustafa Akıncı, li kien favur ir-
riunifikazzjoni, Tatar jappoġġja soluzzjoni ta' żewġ Stati;

I. billi ż-żjara tal-President Tork Erdoğan fiż-żona okkupata ta' Ċipru, akkumpanjat mill-
mexxej tal-Partit tal-Moviment Nazzjonalista (MHP) tal-lemin estrem, Devlet Bahçeli, 
sabiex "jiġi organizzat piknik" f'Varosha fil-15 ta' Novembru 2020, tirrappreżenta 
provokazzjoni ċara, u qanqlet ukoll għal reazzjonijiet qawwija fost iċ-Ċiprijotti Torok;

J. billi fin-negozjati preċedenti kollha, inkluż fl-aħħar Konferenza dwar Ċipru fi Crans 
Montana fl-2017, iż-żona magħluqa ta' Famagusta kienet inkluża fost iż-żoni li kellhom 
jingħataw lura lill-amministrazzjoni Ċiprijotta Griega wara l-ftehim komprensiv tal-
problema ta' Ċipru fuq il-bażi miftiehma ta' federazzjoni bikomunitarja u biżonali;
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K. billi fil-15 ta' Novembru 2020, waqt żjara kontroversjali fit-Tramuntana tal-gżira 
maqsuma, li t-Turkija ilha kważi ħamsin sena tokkupa, il-President Tork talab li jibdew 
it-taħditiet li jimmiraw għal "żewġ Stati separati" f'Ċipru; billi l-"piknik" tal-President 
Erdoğan f'Varosha ġie ddenunzjat miċ-Ċiprijotti Griegi, iżda wkoll minn bosta Ċiprijotti 
Torok;

L. billi t-Turkija għadha għaddejja bl-azzjonijiet militari illegali u unilaterali attwali tagħha 
fil-Mediterran tal-Lvant li jmorru kontra s-sovranità tal-Istati Membri tal-UE 
(partikolarment il-Greċja u Ċipru) u d-dritt internazzjonali;

M. billi l-involviment dirett tat-Turkija b'sostenn għall-Ażerbajġan, lil hinn mill-interessi 
ġeoekonomiċi tagħha, fil-kuntest tal-kunflitt ta' Nagorno-Karabakh, jirrifletti aġenda 
ġeopolitika aktar ambizzjuża;

N. billi l-preċedenti negattivi tat-Turkija fil-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-
dritt wassal lill-UE biex tissospendi n-negozjati tal-adeżjoni u l-fondi kollha ta' qabel l-
adeżjoni fl-ambitu tal-qafas finanzjarju pluriennali l-ġdid 2021-2027;

1. Jikkundanna bil-qawwa d-deċiżjoni unilaterali tat-Turkija li tipproċedi bil-"ftuħ" mit-
8 ta' Ottubru 2020 ta' parti miż-żona magħluqa ta' Varosha, li tikkostitwixxi ksur tar-
riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar Varosha u ddgħajjef il-
prospettivi biex tinstab soluzzjoni għall-problema ta' Ċipru;

2. Iħeġġeġ lit-Turkija tirrevoka tali deċiżjoni u tastjeni milli tieħu, f'kull parti ta' Ċipru, 
kwalunkwe azzjoni unilaterali li taf tikkomprometti l-prospettivi biex tinstab soluzzjoni 
ġusta u paċifika u li tostakola r-relazzjonijiet ta' bon viċinat fir-reġjun; iqis 
inammissibbli t-tentattivi biex kwalunkwe parti ta' Varosha tiġi abitata minn nies għajr 
l-abitanti tagħha u jitlob it-trasferiment ta' dik iż-żona lill-amministrazzjoni tan-NU;

3. Ifakkar li jekk it-Turkija titħalla tipproċedi bil-pjanijiet tagħha relatati ma' Varosha dan 
ikun joħloq fait accompli, li jimpedixxi għal kollox li jintlaħaq l-għan li tinstab 
soluzzjoni għall-kwistjoni ta' Ċipru, kif previst fir-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà 
tan-NU; ifakkar li l-komunità internazzjonali, u b'mod partikolari l-UE, se tkompli 
tittratta l-kwistjoni u mhijiex se tippermetti li t-theddid tat-Turkija jimmaterjalizza ruħu, 
minħabba li dan jispiċċa jikkawża dannu irreparabbli lil Ċipru u lill-prospettivi biex 
tinstab soluzzjoni għall-problema;

4. Jafferma mill-ġdid l-impenn tiegħu għal soluzzjoni dejjiema, komprensiva u ġusta, 
f'konformità max-xewqat tal-poplu Ċiprijott, u waħda bbażata fuq federazzjoni 
bikomunitarja u biżonali b'ugwaljanza politika, kif stabbilit fir-riżoluzzjonijiet rilevanti 
tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU;

5. Jistieden lill-Kunsill Ewropew jieħu azzjoni u jimponi sanzjonijiet ħorox b'reazzjoni 
għall-azzjonijiet illegali tat-Turkija;

6. Itenni l-kundanna qawwija tiegħu fil-konfront tal-attivitajiet illegali tat-Turkija fl-
ilmijiet Griegi u Ċiprijotti, li jmorru kontra l-interessi tal-UE, u jistieden lill-awtoritajiet 
Torok iwaqqfu dawn l-attivitajiet, jaġixxu fi spirtu ta' relazzjonijiet ta' bon viċinat u 
jirrispettaw is-sovranità tar-Repubblika ta' Ċipru u tal-Greċja f'konformità mad-dritt 
internazzjonali;
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7. Jinnota bi tħassib li t-tbegħid kontinwu u dejjem jikber tat-Turkija mill-valuri u mill-
istandards Ewropej ġab ir-relazzjonijiet bejn l-UE u t-Turkija f'deterjorament sa ma 
laħqu minimu storiku, sal-punt li l-UE jeħtiġilha tiddefinixxi b'urġenza strateġija 
ġeopolitika u ġenerali aħjar għar-relazzjonijiet tagħha fit-terminu qasir, medju u twil 
mat-Turkija, b'mod partikolari fid-dawl tal-assertività dejjem tikber tat-Turkija fl-
ambitu tal-politika barranija, li kkontribwiet għal eskalazzjoni tat-tensjonijiet u kellha 
rwol destabbilizzanti, u b'hekk kienet ta' theddida għall-paċi u l-istabbiltà reġjonali fir-
reġjun tal-Mediterran tal-Lvant;

8. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Ottubru 2019 dwar l-azzjoni militari Torka fis-
Sirja,3 li fiha l-Parlament stieden lill-Kunsill jikkunsidra li jissospendi l-preferenzi 
kummerċjali fl-ambitu tal-ftehim dwar il-prodotti agrikoli u, bħala l-aħħar rimedju, 
jissospendi l-unjoni doganali bejn l-UE u t-Turkija, li ilha fis-seħħ minn 
Diċembru 1995;

9. Jesprimi dispjaċir għall-fatt li, minflok ma talbet li tintemm il-vjolenza u li jissuktaw in-
negozjati ta' paċi f'konformità mal-isforzi tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-
Kooperazzjoni fl-Ewropa, it-Turkija ddeċidiet li tappoġġja mingħajr kundizzjonijiet l-
azzjonijiet militari ta' waħda mill-partijiet fil-kunflitt reċenti f'Nagorno-Karabakh;

10. Jinsisti li l-memorandum ta' qbil tas-27 ta' Novembru 2019 bejn it-Turkija u l-Gvern ta' 
Kunsens Nazzjonali tal-Libja rikonoxxut min-NU, li jiddetermina delimitazzjoni 
marittima ġdida bejn iż-żewġ pajjiżi, jikser id-dritt internazzjonali u, għalhekk, 
mhuwiex ġuridikament vinkolanti għall-Istati terzi;

11. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi 
President tal-Kummissjoni/lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin 
u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-
Istati Membri, lin-Nazzjonijiet Uniti u lit-Turkija, filwaqt li jiżgura t-traduzzjoni ta' dan 
it-test għat-Tork.

3 Testi adottati, P9_TA(2019)0049.


