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B9-0361/2020

Resolutie van het Europees Parlement over de escalerende spanningen in Varosha na de 
illegale acties van Turkije en de dringende noodzaak om de gesprekken te hervatten
(2020/2844(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de resoluties van de VN-Veiligheidsraad, en met name resolutie 414 (1977), 
resolutie 550 (1984) waarin pogingen om enig deel van Varosha te bevolken door 
anderen dan zijn oorspronkelijke bewoners als onaanvaardbaar worden beschouwd en 
waarin ertoe wordt opgeroepen het gebied in kwestie onder bestuur van de VN te 
plaatsen, resolutie 789 (1992) waarin er met klem toe wordt opgeroepen Varosha toe te 
voegen aan het gebied dat thans onder bestuur van de Vredesmacht van de Verenigde 
Naties op Cyprus staat, en resolutie 2537 (2020),

– gezien het tien punten omvattende akkoord van 19 mei 1979 over de herbewoning van 
Varosha onder auspiciën van de VN,

– gezien de conclusies van de Raad van 15 en 16 oktober 2020, en eerdere conclusies van 
de Raad en de Europese Raad over deze kwestie,

– gezien de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV), Josep Borrell, van 
13 oktober 2020 over de ontwikkelingen rond Varosha,

– gezien de verklaring van de voorzitter van de VN-Veiligheidsraad van 9 oktober 2020 
over de situatie op Cyprus,

– gezien de verklaring van VV/HV Josep Borrell van 6 oktober 2020 over de heropening 
van Famagusta door Turkije,

– gezien zijn eerdere resoluties over het voortgangsverslag van de Europese Commissie 
over Turkije, in het bijzonder zijn laatste resolutie van 13 maart 20191, waarin Turkije 
opgeroepen wordt “het afgegrendelde gebied rond Famagusta over te dragen aan de VN 
in overeenstemming met resolutie 550 van de VN-Veiligheidsraad, en af te zien van 
acties waarmee de demografische balans op het eiland wordt gewijzigd, zoals het 
bouwen van illegale nederzettingen”,

– gezien zijn resoluties over Turkije, met name die van 17 september 2020 over de 
voorbereiding van de buitengewone top van de Europese Raad, met bijzondere aandacht 
voor de gevaarlijke escalatie en de rol van Turkije in het oostelijke Middellandse 
Zeegebied2, waarin onderstreept wordt dat “aanvullende sancties alleen kunnen worden 
vermeden door middel van dialoog, oprechte samenwerking en concrete vooruitgang ter 
plaatse”,

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0200.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0230.
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– gezien de verklaring van de VV/HV van 15 november 2020 waarin deze aangeeft de 
opening van het afgesloten stadsdeel Varosha en de verklaringen van Turkije in strijd 
met de beginselen van de VN in verband met het vinden van een oplossing voor de 
kwestie Cyprus te betreuren, omdat daardoor het wederzijds vertrouwen afneemt en de 
spanningen in de regio toenemen, en waarin hij er bij Turkije op aandringt deze 
maatregelen per direct ongedaan te maken,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat Turkije een kandidaat-lidstaat en een cruciale partner van de EU is; 
overwegende dat van Turkije als kandidaat-lidstaat wordt verwacht dat het de hoogste 
normen op het gebied van democratie, eerbiediging van de mensenrechten en de 
rechtsstaat eerbiedigt en tevens zijn verplichtingen uit hoofde van internationale 
verdragen nakomt;

B. overwegende dat Turkije een NAVO-bondgenoot is en moet worden aangespoord om 
zich in te zetten voor het behoud van stabiliteit in de regio;

C. overwegende dat Turkije steeds vaker laat zien de Europese waarden en normen niet te 
eerbiedigen, waardoor de betrekkingen tussen de EU en Turkije op een historisch 
dieptepunt zijn beland en dermate zijn verslechterd dat beide partijen het huidige kader 
van de betrekkingen grondig moeten herzien;

D. overwegende dat de Turkse minister van buitenlandse zaken, Mevlüt Çavuşoğlu, begin 
september 2019 een bezoek heeft gebracht aan het afgesloten stadsdeel Varosha en heeft 
meegedeeld dat er een Turks consulaat-generaal zal worden geopend in het gebied;

E. overwegende dat de vicepresident van Turkije, Fuat Oktay, begin februari 2020 samen 
met enkele Turks Cypriotische leiders het afgesloten stadsdeel Varosha heeft bezocht en 
een “conferentie over Varosha” heeft geleid waar gesproken werd over de “juridische, 
politieke en economische aspecten van de heropening van het verlaten stadsdeel 
Varosha”;

F. overwegende dat Ersin Tatar, de zogenaamde president van Noord-Cyprus, begin 
augustus 2020 heeft verklaard dat Varosha niet onder een integrale regeling m.b.t. de 
kwestie Cyprus valt en dat zijn plannen voor heropening van het afgesloten gebied 
gesteund worden door de Turkse President;

G. overwegende dat Turkije op 8 oktober 2020 het besluit om het aan zee grenzende deel 
van Varosha open te stellen illegaal heeft verlengd;

H. overwegende dat de illegale presidentsverkiezingen die in oktober 2020 werden 
gehouden, waarbij de nationalist Ersin Tatar op 18 oktober 2020 werd uitgeroepen tot 
de nieuwe Turks-Cypriotische leider een kantelpunt vormden, omdat Tatar, anders dan 
zijn voorganger Mustafa Akinci die voorstander was van hereniging van het eiland, pleit 
voor een twee-statenoplossing;

I. overwegende dat het bezoek van de Turkse president Erdoğan aan het bezette deel van 
Cyprus, samen met de leider van de extreemrechtse Partij van Nationalistische Actie 
(MHP), Devlet Bahçeli, voor een “picknick” in Varosha op 15 november 2020, 
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uitermate provocerend is en ook tot sterke reacties onder Turks-Cyprioten heeft geleid;

J. overwegende dat het afgesloten deel van Famagusta tijdens alle voorgaande 
onderhandelingen, waaronder tijdens de laatste conferentie over Cyprus in 
Crans-Montana in 2017, geacht werd deel uit te maken van de gebieden die in het kader 
van de integrale regeling van de kwestie Cyprus op basis van een onderling 
overeengekomen federatie met twee gemeenschappen en bestaande uit twee zones weer 
onder Grieks-Cypriotisch bestuur zouden komen te vallen;

K. overwegende dat de Turkse president op 15 november 2020 tijdens een controversieel 
bezoek aan het door Turkije al bijna vijftig jaar bezette noorden van het verdeelde 
eiland heeft opgeroepen tot onderhandelingen met het oog op de totstandbrenging van 
“twee afzonderlijke staten” op Cyprus; overwegende dat de “picknick” van president 
Erdoğan in Varosha niet alleen door de Grieks-Cyprioten, maar ook door vele 
Turks-Cyprioten werd veroordeeld;

L. overwegende dat Turkije zijn huidige illegale, unilaterale militaire optreden in het 
oostelijke Middellandse Zeegebied voortzet, hoewel dit in strijd is met de soevereiniteit 
van de EU-lidstaten (met name Griekenland en Cyprus) en het internationaal recht;

M. overwegende dat uit de rechtstreekse steunbetuigingen van Turkije aan Azerbeidzjan in 
het kader van het conflict over Nagorno-Karabach, die verder gaan dan puur 
geo-economische belangen, blijkt dat Turkije een ambitieuzere geopolitieke agenda 
nastreeft;

N. overwegende dat de EU wegens de schamele resultaten van Turkije op het gebied van 
de eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat de toetredingsonderhandelingen 
heeft opgeschort, alsook alle pretoetredingssteun in het nieuwe MFK voor 2021-2027;

1. veroordeelt met klem het eenzijdige besluit van Turkije om een deel van het afgesloten 
stadsdeel Varosha per 8 oktober 2020 open te stellen omdat dit een schending vormt 
van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad over Varosha, en de vooruitzichten op een 
oplossing voor de kwestie Cyprus ondermijnt;

2. dringt er bij Turkije op aan dit besluit te herroepen en zich te onthouden van elke 
unilaterale actie waar dan ook op Cyprus die de mogelijkheden voor het bereiken van 
een rechtvaardige en vreedzame oplossing verkleint en niet bevorderlijk is voor de 
goede nabuurschapsbetrekkingen in de regio; beschouwt pogingen om anderen dan de 
oorspronkelijke bewoners van Varosha toe te staan in de stad te wonen als 
onaanvaardbaar en roept ertoe op het gebied in kwestie onder bestuur van de VN te 
plaatsen;

3. herinnert eraan dat als Turkije de kans krijgt om zijn plannen met betrekking tot 
Varosha uit te voeren, dit een nieuwe werkelijkheid creëert waarin het volstrekt 
onmogelijk zal zijn om de oplossing voor de kwestie Cyprus zoals door de 
VN-Veiligheidsraad in zijn resoluties wordt beoogd, te realiseren; herinnert eraan dat de 
internationale gemeenschap, en met name de EU, deze kwestie blijft volgen en niet zal 
toestaan dat Turkije zijn dreigingen ten uitvoer brengt, omdat dit onherstelbare schade 
zou berokkenen aan Cyprus en de kans op een oplossing voor de kwestie enorm 
verkleint;
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4. geeft nogmaals aan voorstander te zijn van een duurzame, omvattende en rechtvaardige 
regeling, in overeenstemming met de wensen van de bevolking van Cyprus, die berust 
op een federatie van twee gemeenschappen en twee zones met politieke 
gelijkwaardigheid, als omschreven in de resoluties van de VN-Veiligheidsraad over 
deze kwestie;

5. roept de Europese Raad op om actie te ondernemen en als antwoord op de illegale 
activiteiten van Turkije strenge sancties vast te stellen;

6. veroordeelt nogmaals nadrukkelijk de illegale activiteiten van Turkije in de Griekse en 
Cypriotische wateren, die tegen de belangen van de EU indruisen, en roept de Turkse 
autoriteiten op deze activiteiten stop te zetten, te handelen in een geest van goed 
nabuurschap en de soevereiniteit van de Republiek Cyprus en Griekenland 
overeenkomstig het internationale recht te eerbiedigen;

7. stelt met bezorgdheid vast dat de betrekkingen tussen de EU en Turkije door het 
stelselmatig en steeds vaker niet eerbiedigen van de Europese waarden en normen door 
Turkije een historisch dieptepunt hebben bereikt en zodanig zijn verslechterd dat de EU 
dringend een betere geopolitieke en algemene strategie moet vaststellen voor haar 
betrekkingen op korte, middellange en lange termijn met Turkije, met name in het licht 
van de toenemende assertiviteit van het buitenlands beleid van Turkije, die ertoe heeft 
bijgedragen dat de spanningen zijn geëscaleerd en die een destabiliserend effect heeft, 
waardoor de vrede en stabiliteit in het oostelijke Middellandse Zeegebied in gevaar zijn;

8. herinnert aan zijn resolutie van 24 oktober 2019 over de Turkse militaire operaties in 
Syrië3 waarin het Parlement de Raad verzocht te overwegen de handelspreferenties in 
het kader van de overeenkomst over landbouwproducten op te schorten en, als laatste 
redmiddel, de douane-unie tussen de EU en Turkije, die in december 1995 in werking is 
getreden, op te schorten;

9. betreurt dat Turkije, in plaats van op te roepen tot beëindiging van het geweld en een 
hervatting van de vreedzame onderhandelingen, overeenkomstig de inspanningen van 
de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, heeft besloten om de 
militaire acties van een van de partijen in het recente conflict in Nagorno-Karabach 
onvoorwaardelijk te steunen;

10. benadrukt dat het Memorandum van overeenstemming van 27 november 2019 tussen 
Turkije en de door de VN erkende regering van nationale overeenstemming van Libië, 
waarin een nieuwe afbakening van de wateren van beide landen wordt vastgesteld, in 
strijd is met het internationale recht en daarom niet juridisch bindend is voor derde 
landen;

11. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid, de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de 
lidstaten, de Verenigde Naties en Turkije, en te zorgen voor een Turkse vertaling van 

3 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0049.
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deze tekst.


