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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по външни работи да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че комисията по петиции проведе констативно посещение в 
град Фамагуста, Кипър, на 7 и 8 май 2018 г., в контекста на петиция 733/2004, 
внесена от Лоизос Афксендиу от името на Движението на бежанците от 
Фамагуста; като има предвид, че целта на командировката беше да преразгледа и 
актуализира информацията, с която разполага комисията относно положението 
във Фамагуста, по-специално във Вароша – частта от града, която бе изолирана от 
турската армия, във връзка с петиция 733/2004, десет години след предишното 
констативно посещение, състояло се от 25 до 28 ноември 2007 г.;

Б. като има предвид, че в доклада си от 21 ноември 2018 г. комисията по петиции 
установи, че връщането на Вароша на законните му жители е въпрос на прилагане 
на действащите резолюции на Съвета за сигурност на ООН, която е основната 
наднационална организация, която е способна да упражнява действителен натиск 
върху Турция;

В. като има предвид, че връщането на Вароша на законните му жители под 
командването на ООН, незабавно и независимо от постигането на цялостно 
разрешаване на кипърския проблем, беше предвидено в Споразумението на 
високо равнище от 1979 г., в резолюции 550 (1984) и 789 (1992) на Съвета за 
сигурност на ООН, както и в редица резолюции на Европейския парламент, 
последно с резолюция от 13 март 2019 г. относно доклада на Комисията от 2018 г. 
относно Турция1;

Г. като има предвид, че на 9 октомври 2019 г. Съветът за сигурност на ООН в своето 
изявление за печата ( SC/13980 ) след брифинга на помощник генералния секретар 
Оскар Фернандес-Таранко относно положението в Кипър също припомни 
значението на статута на Вароша:

„Членовете на Съвета за сигурност припомниха значението на режима във 
Вароша, формулиран в предишни резолюции на Съвета за сигурност на ООН, 
включително резолюции 550 (1984) и 789 (1992), и повториха, че не следва да се 
предприемат действия по отношение на Вароша, които не са в съответствие с тези 
резолюции.

Членовете на Съвета за сигурност изтъкнаха значението на прилагането на 
неговите резолюции“;

Д. като има предвид, че в доклада си от 7 януари 2020 г. относно операцията на ООН 
в Кипър (S/2020/23) генералният секретар на ООН заяви: „През съответния 
период Вароша получи все по-голямо внимание в резултат на публични изявления 
от турскокипърска страна и посещения на високо равнище, организирани в 
затворената зона от северните органи. Присъствието и движението на UNFICYP 

1 Приети текстове, P8_TA(2019)0200.
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във Вароша продължават да бъдат ограничавани от турските сили. UNFICYP 
продължи да използва цялата налична технология, включително сателитни 
изображения, за да подобри наблюдението и докладването в тази чувствителна 
област. Организацията на обединените нации продължава да счита, че 
правителството на Турция носи отговорност за статуквото във Вароша“; като има 
предвид, че периодът на отчитане беше от 20 юни до 18 декември 2019 г.;

Е. като има предвид, че в своята Резолюция 2506 (2020) от 30 януари 2020 г., която 
наред с другото продължава мандата на мироопазващите сили на ООН в Кипър, 
Съветът за сигурност на ООН „призовава турскокипърската страна и турските 
сили да възстановят военното статукво в Стровиля, което съществуваше преди 30 
юни 2000 г., припомня статута на Вароша, както е определен в съответните 
решения, и отново изтъква необходимостта от зачитане на свободата на движение 
на UNFICYP“;

Ж. като има предвид, че турското правителство продължи да нарушава изцяло 
горепосочените призиви от страна на международната общност, включително на 
Съвета за сигурност на ООН, като на 15 февруари 2020 г. в окупираните 
територии бе проведена конференция за създаването на правно основание с оглед 
„превръщането на Вароша в голям турски град в Източното Средиземноморие“, в 
присъствието на турския вицепрезидент в закритата зона на Вароша на 15 
февруари 2020 г. заедно с членове на турскокипърското управление, както и с 
неговите изявления относно намерението на Турция да отвори Вароша под 
„управлението“ на незаконното сепаратистко формирование в окупираната част 
на Кипър;

З. като има предвид, че Европейският съвет потвърди в своите заключения от 12 
декември 2019 г., че Меморандумът за разбирателство между Турция и Либия 
относно определянето на морските територии в Средиземно море нарушава 
суверенните права на трети държави, не е в съответствие с морското право и не 
може да има правни последици за трети държави;

И. като има предвид, че Европейският съвет потвърди позицията на Европейския 
съюз относно незаконните дейности на Турция за сондажи в изключителната 
икономическа зона на Кипър;

Й. като има предвид, че Турция трябва да избягва заплахите и действията, които 
вредят на добросъседските отношения и трябва да зачита суверенитета и 
юрисдикцията на държавите – членки на ЕС, по отношение на техните 
териториални води и въздушно пространство, както и всички техни суверенни 
права, включително по-специално правото да предприемат проучвания за и да 
експлоатират, съхраняват и управляват природните ресурси в съответствие с 
правото на ЕС и международното право, включително Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по морско право;

К. като има предвид, че необходимостта от решение на статута на Вароша е 
неотложна и от решаващо значение; като припомня, че докладът на комисията по 
петиции от 17 юли 2008 г. след първото констативно посещение вече предупреди, 
че времето неумолимо напредва; 
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Л. като има предвид, че връщането на Вароша на законните му жители ще бъде 
важна мярка за изграждане на доверие и би могло да се превърне в катализатор за 
справедливо, цялостно и трайно уреждане на конфликта, в съответствие със 
съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, и в съответствие както с 
ценностите и принципите, на които се основава ЕС, така и с достиженията на 
правото на ЕС, като се създадат условия за сътрудничество, взаимно уважение и 
доверие между двете общности в Кипър;

М. като има предвид, че комисията по петиции е получила няколко петиции относно 
Турция, някои от които с критично отношение към изявлението на ЕС и Турция 
от 2016 г. относно справянето с миграционната криза и с тревоги относно въпроса 
за зачитането на правата на човека и международното право, особено по 
отношение на кюрдския народ и нахлуването на сирийска територия;

1. осъжда едностранното отваряне на Вароша на 8 октомври 2020 г. от марионетната 
администрация в окупираните райони, с изричната подкрепа на президента 
Ердоган, и приветства в този контекст изявлението на Съвета за сигурност на 
ООН от 9 октомври 2020 г., в което отново се потвърждава статутът на Вароша, 
както е посочен в Резолюции 550 (1984) и 789 (1992) на Съвета за сигурност на 
ООН;

2. призовава Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност, Съвета и всички държави – членки 
на ЕС, да представят нова резолюция в Съвета за сигурност на ООН, призоваваща 
за налагането на политически и икономически санкции срещу Турция за 
действията ѝ на агресия в източната част на Средиземно море и за неспазване на 
Резолюции 550/1984 и 789/1992 на Съвета за сигурност на ООН;

3. призовава за възобновяване на водените от ООН преговори между страните; 
отново изразява подкрепата си за справедливо, всеобхватно и трайно решение въз 
основа на създаването на федерация от две общности и две зони, с единна 
международна правосубектност, единен суверенитет и единно гражданство, и с 
политическо равноправие между двете общности, както е определено в 
съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, в съответствие с 
международното право и достиженията на правото на ЕС и при зачитане на 
принципите, на които се основава Съюзът; призовава Турция да изтегли своите 
войски от Кипър, да предаде контрола върху затворения участък на Фамагуста на 
ООН в съответствие с Резолюция 550 на Съвета за сигурност на ООН и да се 
въздържа от действия, които променят демографския баланс на острова чрез 
политика на незаконни заселвания; подчертава необходимостта достиженията на 
правото на ЕС да се прилагат на целия остров;

4. призовава Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност, Съвета и всички държави – членки 
на ЕС, да спрат преговорите за присъединяване с Турция и всички финансови 
споразумения между ЕС и Турция, по-специално замразяването на 
предприсъединителната помощ за Турция, докато ЕС не бъде убеден, че Турция 
изпълнява договорните си задължения за правилно управление на средствата и 
изцяло спазва правото на ЕС и международното право;
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5. призовава делегацията на ЕС в Турция да следи отблизо използването на 
средствата на ЕС, отпуснати в резултат на изявлението на ЕС и Турция; 
подчертава, че нито средства от ЕС, нито финансираните от ЕС механизми могат 
да бъдат използвани за принудително връщане на бежанци в Сирия; отново 
заявява, че всяко връщане в Сирия трябва да бъде доброволно, безопасно и с 
достойнство и да се извършва под контрола на върховния комисар на ООН за 
бежанците;

6. изразява дълбока загриженост във връзка с незачитането на свободата на 
религията и дискриминацията срещу религиозни малцинства, в т.ч. християни и 
алевити; призовава турските органи да проведат ефективни реформи в областта на 
свободата на мисълта, съвестта и религията;

7. решително осъжда всякакви действия за насърчаване на екстремисткия възглед, 
че обликът на историческо-религиозния паметник „Света София“ следва да бъде 
превърнат в джамия.
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