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Rezoluția Parlamentului European referitoare la escaladarea tensiunilor în Varoșa în 
urma acțiunilor ilegale ale Turciei și la necesitatea urgentă de a relua convorbirile
(2020/2844(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU, în special rezoluția 414 
(1977), rezoluția 550 (1984), care consideră inadmisibilă orice încercare de a popula 
orice parte din Varoșa cu alte persoane decât locuitorii săi și solicită transferul acestei 
zone către administrația ONU, rezoluția 789 (1992) care îndeamnă la extinderea zonei 
aflate în prezent sub controlul Forței ONU de menținere a păcii în Cipru pentru a 
include Varoșa, precum și rezoluția 2537 (2020),

– având în vedere Acordul în 10 puncte din 19 mai 1979 privind repopularea Varoșei sub 
egida ONU,

– având în vedere concluziile Consiliului din 15 și 16 octombrie 2020 și concluziile 
precedente pertinente ale Consiliului și ale Consiliului European,

– având în vedere declarația din 13 octombrie 2020 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Josep 
Borrell, cu privire la evoluțiile din Varoșa,

– având în vedere declarația din 9 octombrie 2020 a președintelui Consiliului de 
Securitate al ONU privind situația din Cipru,

– având în vedere declarația din 6 octombrie 2020 a VP/ÎR Josep Borrell privind 
redeschiderea orașului Famagusta de către Turcia,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la rapoartele intermediare ale 
Comisiei Europene privind Turcia, în special cea mai recentă rezoluție a acesteia din 13 
martie 20191, care invită Turcia „să transfere către ONU partea închisă din orașul 
Famagusta, în conformitate cu Rezoluția 550 a Consiliului de Securitate al ONU și să se 
abțină de la acțiuni care afectează echilibrul demografic de pe insulă printr-o politică de 
așezări ilegale”,

– având în vedere recentele sale rezoluții referitoare la Turcia, îndeosebi pe cea din 14 
septembrie 2020 referitoare la pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European 
axate pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în estul Mării Mediterane2, 
în care se subliniază că „sancțiunile suplimentare pot fi evitate doar prin dialog, 
cooperare sinceră și progrese concrete pe teren”,

– având în vedere declarația din 15 noiembrie 2020 a VP/ÎR prin care își exprimă regretul 
cu privire la deschiderea zonei împrejmuite din Varoșa și declarațiile care contrazic 

1 Texte adoptate, P8_TA(2019)0200.
2 Texte adoptate, P9_TA(2020)0230.
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principiile ONU pentru soluționarea problemei cipriote, cauzând o și mai mare 
neîncredere și tensiune în regiune, și solicitând să se revină de urgență asupra acestor 
acțiuni,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Turcia este o țară candidată și un partener-cheie al UE; întrucât, în calitate de 
țară candidată, se preconizează ca Turcia să respecte cele mai înalte standarde ale 
democrației, să respecte drepturile omului și statul de drept, inclusiv să respecte 
convențiile internaționale;

B. întrucât Turcia este un aliat al NATO și ar trebui încurajată să își realizeze potențialul în 
menținerea stabilității în regiune;

C. întrucât abaterea continuă și crescândă a Turciei de la valorile și standardele europene a 
adus relațiile UE-Turcia la un nivel minim istoric, deteriorându-se într-o asemenea 
măsură încât ambele părți trebuie să reevalueze profund cadrul actual al relațiilor;

D. întrucât, la începutul lunii septembrie 2019, ministrul turc al Afacerilor externe, Mevlüt 
Çavuşoğlu, a vizitat zona împrejmuită a Varoșei și a anunțat deschiderea „consulatului 
general” al Turciei în zona din jurul Varoșei;

E. întrucât, la începutul lunii februarie 2020, vicepreședintele Turciei, Fuat Oktay, a vizitat 
zona împrejmuită a  Varoșei, împreună cu „membri” ai „conducerii cipriote turce”, și a 
condus un „summit de la Varoșa” privind „aspectele juridice, politice și economice ale 
redeschiderii orașului abandonat Varoșa”;

F. întrucât, la începutul lunii august 2020, așa-numitul „prim-ministru” cipriot turc Ersin 
Tatar a declarat că Varoșa nu face parte dintr-o soluție globală și că președintele Turciei 
și-a dat „binecuvântarea” pentru punerea în aplicare a planurilor sale de „deschidere” a 
zonei împrejmuite;

G. întrucât, la 8 octombrie 2020, Turcia a prelungit ilegal permisul de intrare în zona de 
coastă a Varoșei;

H. întrucât așa-numita „alegere” ilegală a naționalistului Ersin Tatar ca nou lider cipriot 
turc la 18 octombrie 2020 a schimbat radical situația deoarece, spre deosebire de 
predecesorul său, Mustafa Akinci, care se declarase în favoarea reunificării, Tatar 
susține o soluție bazată pe coexistența a două state;

I. întrucât vizita președintelui Turciei Erdoğan în zona ocupată a Ciprului împreună cu 
liderul Partidul Mișcării Naționaliste de extremă dreaptă, Devlet Bahçeli, pentru „un 
picnic” la Varoșa, la 15 noiembrie 2020, este extrem de provocatoare și a suscitat reacții 
puternice și în rândul ciprioților turci;

J. întrucât în toate negocierile anterioare, inclusiv la ultima conferință privind Ciprul de la 
Crans-Montana din 2017, partea închisă a Famagustei a fost inclusă printre zonele care 
urmează să revină sub administrația cipriotă greacă în urma soluționării globale a 
problemei Ciprului pe baza convenită a unei federații formate din două comunități și 
două zone,



PE658.427v01-00 4/5 RE\1218547RO.docx

RO

K. întrucât, la 15 noiembrie 2020, președintele Turciei a solicitat organizarea unor 
convorbiri privind „două state separate” în Cipru, în timpul unei vizite controversate în 
nordul insulei divizate, pe care Turcia îl ocupă de aproape cinci decenii; întrucât 
„picnicul” președintelui Erdoğan la Varoșa a fost denunțat de ciprioții greci, dar și de 
numeroși ciprioți turci;

L. întrucât Turcia își continuă acțiunile militare actuale, ilegale și unilaterale, în estul 
Mediteranei, care contravin suveranității statelor membre ale UE (în special a Greciei și 
a Ciprului) și dreptului internațional;

M. întrucât angajamentul direct al Turciei în sprijinul Azerbaidjanului, dincolo de interesele 
sale geo-economice, în contextul conflictului din Nagorno-Karabah, reflectă o agendă 
geopolitică mai ambițioasă;

N. întrucât bilanțul nesatisfăcător al Turciei în ceea ce privește respectarea drepturilor 
omului și a statului de drept a determinat Uniunea Europeană să suspende negocierile de 
aderare și toate fondurile de preaderare din noul cadru financiar multianual 2021-2027;

1. condamnă cu fermitate decizia unilaterală a Turciei de a continua „deschiderea”, 
începând cu 8 octombrie 2020, a unei părți a zonei împrejmuite a Varoșei, ceea ce 
constituie o încălcare a rezoluțiilor pertinente ale Consiliului de Securitate al ONU 
privind Varoșa și subminează perspectivele unei soluții a problemei cipriote;

2. îndeamnă Turcia să revină asupra acestei decizii și să se abțină de la orice acțiune 
oriunde în Cipru care ar putea afecta negativ perspectivele unei soluții juste și pașnice și 
care nu duc la relații de bună vecinătate în regiune; consideră că încercările de a popula 
orice parte a Varoșei cu alte persoane decât locuitorii săi este inadmisibilă și solicită 
transferul acestei zone sub administrarea ONU;

3. reamintește că a permite Turciei să își continue planurile pentru Varoșa ar crea un fapt 
împlinit, ceea ce ar face ca obiectivul de a ajunge la o soluție pentru Cipru, astfel cum se 
prevede în rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU, să devină absolut irealizabil; 
reamintește că comunitatea internațională, și în special UE, vor continua să acorde 
atenție acestei chestiuni și nu vor permite concretizarea amenințărilor Turciei, deoarece 
ar cauza prejudicii ireparabile Ciprului și perspectivei unei soluții la această problemă;

4. își reafirmă angajamentul pentru o soluție durabilă, cuprinzătoare și justă, în 
conformitate cu dorințele poporului cipriot, bazată pe o federație compusă din două 
comunități și două zone, egale din punct de vedere politic, astfel cum se prevede în 
rezoluțiile pertinente ale Consiliului de Securitate al ONU;

5. invită Consiliul European să ia măsuri și să impună sancțiuni severe ca răspuns la 
acțiunile ilegale ale Turciei;

6. își reiterează condamnarea fermă a activităților ilegale ale Turciei în apele Greciei și 
Ciprului, care contravin intereselor UE și solicită autorităților turce să înceteze aceste 
activități, să acționeze în spiritul relațiilor de bună vecinătate și să respecte suveranitatea 
Republicii Cipru și a Greciei, în conformitate cu dreptul internațional;

7. ia act cu îngrijorare de faptul că îndepărtarea crescândă și continuă a Turciei de valorile 
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și standardele europene a adus relațiile UE-Turcia la un nivel minim istoric, 
deteriorându-se în așa măsură încât UE trebuie să definească urgent o strategie 
geopolitică și globală mai bună pentru relațiile sale pe termen scurt, mediu și lung cu 
Turcia, în special având în vedere afirmarea crescândă a politicii externe a Turciei, care 
a contribuit la escaladarea tensiunilor și a jucat un rol destabilizator, amenințând astfel 
pacea și stabilitatea regională în regiunea est-mediteraneeană;

8. reamintește rezoluția sa din 24 octombrie 2019 referitoare la operațiunea militară turcă 
din nord-estul Siriei și consecințele ei3, în care Parlamentul a solicitat Consiliului să ia 
în considerare suspendarea preferințelor comerciale acordate în temeiul acordului 
privind produsele agricole și, în ultimă instanță, suspendarea uniunii vamale UE-Turcia, 
în vigoare din decembrie 1995;   

9. regretă faptul că, în loc să solicite încetarea violențelor și reluarea negocierilor pașnice 
în conformitate cu eforturile Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, 
Turcia a decis să sprijine necondiționat acțiunile militare ale uneia dintre părți în 
recentul conflict din Nagorno-Karabah;

10. insistă asupra faptului că memorandumul de înțelegere din 27 noiembrie 2019 dintre 
Turcia și guvernul de uniune națională al Libiei recunoscut de ONU, care stabilește o 
nouă delimitare maritimă între cele două țări, încalcă dreptul internațional și, prin 
urmare, nu are efecte juridice obligatorii pentru statele terțe;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui 
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, 
Organizației Națiunilor Unite și Turciei, asigurând traducerea prezentului text în limba 
turcă.

3 Texte adoptate, P9_TA(2019)0049.


