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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie eskalacji napięć w Waroszy w związku 
z nielegalnymi działaniami Turcji oraz pilnej potrzeby wznowienia rozmów
(2020/2844(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ, w szczególności rezolucję nr 414 
(1977), rezolucję 550 (1984), w której uznano za niedopuszczalne wszelkie próby 
osiedlania w którejkolwiek części Waroszy osób innych niż jej mieszkańcy i wezwano 
do przekazania tego obszaru pod administrację ONZ, rezolucję nr 789 (1992), w której 
wzywa się do rozszerzenia o Waroszę obszaru znajdującego się obecnie pod kontrolą sił 
pokojowych ONZ na Cyprze, a także rezolucję nr 2537 (2020),

– uwzględniając dziesięciopunktowe porozumienie z dnia 19 maja 1979 r. w sprawie 
ponownego zasiedlenia Waroszy pod auspicjami ONZ,

– uwzględniając konkluzje Rady z 15 i 16 października 2020 r. oraz wcześniejsze 
odnośne konkluzje Rady i Rady Europejskiej,

– uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego 
przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepa Borrella z 13 
października 2020 r. na temat wydarzeń dotyczących Waroszy,

– uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ z 9 
października 2020 r. w sprawie sytuacji na Cyprze,

– uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego 
przedstawiciela Josepa Borrella z 6 października 2020 r. w sprawie ponownego 
otwarcia Famagusty przez Turcję,

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie sprawozdań Komisji 
Europejskiej z postępów Turcji, w szczególności najnowszą rezolucję z dnia 13 marca 
2019 r.1, w której zaapelowano do Turcji o „przekazanie ONZ kontroli nad zamkniętym 
dystryktem Famagusty, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 550, a także 
o powstrzymanie się od działań zmieniających równowagę demograficzną na wyspie, 
prowadzonych w ramach polityki nielegalnego osiedlania”,

– uwzględniając swoje rezolucje w sprawie Turcji, w szczególności rezolucję z dnia 14 
września 2020 r. w sprawie przygotowań do nadzwyczajnego szczytu Rady 
Europejskiej poświęconego niebezpiecznej eskalacji napięcia i roli Turcji we 
wschodniej części basenu Morza Śródziemnego2, w której podkreślono, że „dalszych 
sankcji można uniknąć jedynie poprzez dialog, szczerą współpracę i konkretne postępy 
w terenie”,

1 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0200.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0230.
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– uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego 
przedstawiciela z 15 listopada 2020 r., w którym wyraża ubolewanie z powodu otwarcia 
zamkniętej dzielnicy Warosza i oświadczeń sprzecznych z zasadami ONZ dotyczącymi 
rozwiązania kwestii cypryjskiej, nasilających nieufność i napięcia w regionie, oraz 
domaga się pilnego cofnięcia tych działań,

– uwzględniając art. 132 ust.2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Turcja jest krajem kandydującym do UE i jej ważnym partnerem; 
mając na uwadze, że od Turcji, jako kraju kandydującego, oczekuje się stania na straży 
najwyższych standardów demokracji, poszanowania praw człowieka i praworządności, 
łącznie z przestrzeganiem międzynarodowych konwencji;

B. mając na uwadze, że Turcja jest sojusznikiem NATO i należy ją zachęcać, by 
wypełniała swoją potencjalną rolę w utrzymywaniu stabilności w regionie;

C. mając na uwadze, że stałe i coraz dalsze odchodzenie Turcji od europejskich wartości i 
standardów spowodowało, że stosunki między UE a Turcją osiągnęły najniższy poziom 
w historii, pogorszywszy się do takiego stopnia, że obie strony muszą dogłębnie 
zrewidować obecne ramy stosunków;

D. mając na uwadze, że na początku września 2019 r. turecki minister spraw zagranicznych 
Mevlüt Çavuşoğlu odwiedził zamkniętą dzielnicę Warosza i zapowiedział otwarcie 
„konsulatu generalnego” Turcji w rejonie Waroszy;

E. mając na uwadze, że na początku lutego 2020 r. wiceprezydent Turcji Fuat Oktay 
odwiedził zamkniętą dzielnicę Warosza wraz z „członkami” „kierownictwa Turków 
cypryjskich” i przewodniczył „szczytowi w Waroszy” poświęconemu „prawnym, 
politycznym i gospodarczym aspektom ponownego otwarcia opuszczonego miasta 
Warosza”;

F. mając na uwadze, że na początku sierpnia 2020 r. tzw. premier Turków cypryjskich 
Ersin Tatar stwierdził, że Warosza nie jest objęta ogólnym porozumieniem i że 
prezydent Turcji dał mu „błogosławieństwo” na realizację planów „otwarcia” 
zamkniętej dzielnicy;

G. mając na uwadze, że 8 października 2020 r. Turcja nielegalnie przedłużyła ważność 
zezwolenia na wstęp do nadbrzeżnej części Waroszy;

H. mając na uwadze, że nielegalny „wybór” nacjonalisty Ersina Tatara na nowego 
„przywódcę Turków cypryjskich” w dniu 18 października 2020 r. stanowił punkt 
zwrotny, ponieważ w przeciwieństwie do jego poprzednika Mustafy Akinci, który 
opowiadał się za zjednoczeniem, Tatar popiera rozwiązanie dwupaństwowe;

I. mając na uwadze, że wizyta prezydenta Turcji Erdoğana w towarzystwie przywódcy 
skrajnie prawicowej Partii Ruchu Nacjonalistycznego Devleta Bahçeli na okupowanym 
obszarze Cypru w dniu 15 listopada 2020 r., aby „urządzić piknik” w Waroszy, ma 
niezwykle prowokacyjny charakter i wywołała również silne reakcje wśród 
społeczności tureckiej na Cyprze;
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J. mając na uwadze, że we wszystkich wcześniejszych negocjacjach, w tym podczas 
ostatniej konferencji w sprawie Cypru w Crans-Montanie w 2017 r., zamkniętą strefę 
Famagusty włączano do obszarów, na których ma zostać przywrócona administracja 
Grekocypryjczyków według uzgodnionego kompleksowego rozwiązania problemu 
cypryjskiego na zasadzie federacji złożonej z dwóch społeczności i dwóch stref;

K. mając na uwadze, że 15 listopada 2020 r. podczas kontrowersyjnej wizyty w północnej 
części podzielonej wyspy, którą Turcja zajmuje od prawie pięćdziesięciu lat, prezydent 
Turcji wezwał do rozmów mających na celu utworzenie „dwóch odrębnych państw” na 
Cyprze; mając na uwadze, że „piknik” prezydenta Erdoğana w Waroszy został 
potępiony przez Grekocypryjczyków, ale także przez licznych Turkocypryjczyków;

L. mając na uwadze, że Turcja kontynuuje obecnie nielegalne, jednostronne działania 
wojskowe we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, które są sprzeczne z 
suwerennością państw członkowskich UE (zwłaszcza Grecji i Cypru) oraz z prawem 
międzynarodowym; 

M. mając na uwadze, że bezpośrednie zaangażowanie Turcji, wykraczające poza jej 
interesy geoekonomiczne, we wspieranie Azerbejdżanu w konflikcie w Górskim 
Karabachu odzwierciedla ambitniejszy program geopolityczny;

N. mając na uwadze, że słabe wyniki Turcji pod względem przestrzegania praw człowieka 
i praworządności skłoniły UE do zawieszenia negocjacji akcesyjnych i wszystkich 
funduszy przedakcesyjnych w nowych wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–
2027;

1. zdecydowanie potępia jednostronną decyzję Turcji, by przystąpić do „otwarcia” z 
dniem 8 października 2020 r. części zamkniętej dzielnicy Warosza, co stanowi 
naruszenie odnośnych rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Waroszy i 
osłabia perspektywy rozwiązania problemu cypryjskiego;

2. wzywa Turcję do cofnięcia tej decyzji i powstrzymania się na całym Cyprze od 
wszelkich jednostronnych działań, które mogą negatywnie wpłynąć na perspektywy 
sprawiedliwego i pokojowego rozwiązania i które nie sprzyjają stosunkom 
dobrosąsiedzkim w regionie; uważa, że wszelkie próby osiedlania w którejkolwiek 
części Waroszy osób innych niż jej mieszkańcy są niedopuszczalne, i wzywa do 
przekazania tego obszaru pod administrację ONZ;

3. przypomina, że pozwolenie Turcji na kontynuację jej planów dotyczących Waroszy 
stworzyłoby fakt dokonany, a w związku z tym cel przewidziany w rezolucjach Rady 
Bezpieczeństwa ONZ, tj. doprowadzenie do porozumienia na Cyprze, stałby się 
całkowicie nieosiągalny; przypomina, że społeczność międzynarodowa, a w 
szczególności UE, nadal zajmuje się tą sprawą i nie pozwoli, by groźby Turcji się 
zmaterializowały, ponieważ spowodowałoby to nieodwracalne szkody dla Cypru i 
perspektyw rozwiązania problemu;

4. potwierdza swoje zdecydowane dążenie do trwałego, kompleksowego i sprawiedliwego 
rozwiązania, zgodnie z wolą narodu cypryjskiego, i opartego na federacji złożonej z 
dwóch społeczności i dwóch stref o równych prawach politycznych, jak określono w 
odpowiednich rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ;
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5. wzywa Radę Europejską do podjęcia działań i nałożenia surowych sankcji w 
odpowiedzi na nielegalne działania Turcji;

6. ponownie zdecydowanie potępia nielegalną działalność Turcji na wodach greckich i 
cypryjskich, sprzeczną z interesami UE, oraz wzywa władze tureckie, aby zaprzestały 
tej działalności, postępowały w duchu stosunków dobrosąsiedzkich i szanowały 
suwerenność Republiki Cypryjskiej i Grecji zgodnie z prawem międzynarodowym;

7. zauważa z niepokojem, że stałe i coraz dalsze odchodzenie Turcji od europejskich 
wartości i standardów spowodowało, że stosunki między UE a Turcją osiągnęły 
najniższy poziom w historii, pogorszywszy się do takiego stopnia, że UE musi pilnie 
określić lepszą strategię geopolityczną i ogólną krótko-, średnio- i długoterminowych 
stosunków z Turcją, zwłaszcza w świetle rosnącej asertywności tureckiej polityki 
zagranicznej, która przyczynia się do eskalacji napięć i odgrywa destabilizującą rolę, 
zagrażając pokojowi i stabilności we wschodniej części rejonu Morza Śródziemnego;

8. przypomina swoją rezolucję z 24 października 2019 r. w sprawie tureckich działań 
wojskowych w Syrii3, w której Parlament wezwał Radę, by rozważyła zawieszenie 
preferencji handlowych w ramach umowy dotyczącej produktów rolnych oraz, w 
ostateczności, zawieszenie unii celnej UE–Turcja, obowiązującej od grudnia 1995 r.;

9. ubolewa, że zamiast wezwać do zaprzestania przemocy i wznowienia pokojowych 
negocjacji zgodnie z wysiłkami Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
Turcja postanowiła bezwarunkowo wspierać działania wojskowe jednej ze stron w 
ostatnim konflikcie w Górskim Karabachu;

10. podkreśla, że protokół ustaleń między Turcją a uznanym przez ONZ rządem jedności 
narodowej Libii z dnia 27 listopada 2019 r., wytyczający nowe granice morskie między 
tymi dwoma państwami, narusza prawo międzynarodowe i w związku z tym nie jest 
prawnie wiążący dla państw trzecich;

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 
wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom 
państw członkowskich UE, Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Turcji, a także 
do zapewnienia tłumaczenia powyższego tekstu na język turecki.

3 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0049.


