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NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby do návrhu 
usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že Petiční výbor uskutečnil ve dnech 7.– 8. května 2018 vyšetřovací 
misi do Famagusty (Kypr) v rámci petice č. 733/2004, kterou předložil Loizos 
Afxentiou jménem Hnutí famagustských uprchlíků; vzhledem k tomu, že účelem této 
cesty bylo znovu posoudit a aktualizovat informace, které má výbor k dispozici, o 
situaci ve Famagustě a zejména v městské části Varoša uzavřené tureckou armádou, v 
návaznosti na petici č. 733/2004, deset let po předcházející vyšetřovací misi 
uskutečněné ve dnech 25.– 28. listopadu 2007;

B. vzhledem k tomu, že Petiční výbor ve své zprávě ze dne 21. listopadu 2018 o 
vyšetřovací misi konstatoval, že navrácení Varoši jejím právoplatným obyvatelům je 
věcí prosazování stávajících rezolucí Rady bezpečnosti OSN, tedy mezinárodní 
organizace par excellence, která může na Turecko vyvinout skutečný tlak; 

C. vzhledem k tomu, že navrácení Varoši jejím právoplatným obyvatelům pod správou 
OSN, které mělo proběhnout okamžitě a bez čekání na dohodu o komplexním řešení, se 
plánovalo již v rámci dohody na vysoké úrovni z roku 1979, v rezolucích Rady 
bezpečnosti OSN č. 550 (1984) a č. 789 (1992) a v řadě usnesení Evropského 
parlamentu, z nichž posledním je usnesení ze dne 13. března 2019 o zprávě Komise 
o Turecku za rok 20181;

D. vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN dne 9. října 2019 ve svém tiskovém 
prohlášení (SC/13980) učiněném po brífinku asistenta generálního tajemníka Oscara 
Fernandeze-Taranca o situaci na Kypru rovněž připomněla význam statusu Varoši, když 
uvedla:

„Členové Rady bezpečnosti připomněli význam statusu Varoši, který je stanoven 
v předchozích rezolucích Rady bezpečnosti OSN, včetně rezoluce č. 550 (1984) 
a rezoluce č. 789 (1992), a připomněli, že v souvislosti s Varošou by se neměly 
podnikat žádné kroky, které nejsou v souladu s těmito rezolucemi.

Členové Rady bezpečnosti zdůraznili význam provádění jejích rezolucí.“;

E. vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN ve své zprávě ze dne 7. ledna 2020 o 
operacích OSN na Kypru (S/2020/23) uvedl: „Během daného období se Varoši 
věnovala zvýšená pozornost v důsledku veřejných prohlášení ze strany turecké kyperské 
komunity a návštěv na vysoké úrovni, které pořádaly orgány ze severní části ostrova, do 
uzavřené oblasti. Turecké síly nadále omezovaly přítomnost a pohyb mírových sil 
UNFICYP ve Varoši. Jednotky UNFICYP nadále využívaly veškeré dostupné 
technologie, včetně satelitních snímků, k posílení sledování a podávání zpráv v této 
citlivé oblasti. OSN se nadále domnívá, že turecká vláda je odpovědná za status quo ve 
Varoši.“; vzhledem k tomu, že vykazované období trvalo od 20. června 2019 do 18. 

1 Přijaté texty, P8_TA(2019)0200.
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prosince 2019;

F. vzhledem k tomu, že Rada bezpečnosti OSN ve své rezoluci č. 2506 (2020) ze dne 30. 
ledna 2020, která mimo jiné prodlužuje mandát mírové síly Organizace spojených 
národů na Kypru, „vyzývá stranu kyperských Turků a turecké síly k obnovení 
vojenského statusu quo ve Strovilii, který trval do 30. června 2000, připomíná status 
Varoši podle příslušných rezolucí a znovu opakuje, že je třeba respektovat svobodu 
pohybu mírových sil UNFICYP“;

G. vzhledem k tomu, že turecká vláda nadále naprosto ignorovala výše uvedené výzvy 
mezinárodního společenství, včetně Rady bezpečnosti OSN, a dne 15. února 2020 se na 
okupovaných územích konala konference o vytvoření právního základu pro „přeměnu 
Varoši na významné turecké město ve východním Středomoří “ za přítomnosti 
tureckého viceprezidenta společně s vedoucími představiteli kyperské turecké 
komunity, a jasně prohlásila, že Turecko má v úmyslu Varošu otevřít pod „správou“ 
protiprávního separatistického subjektu v okupované části Kypru;

H. vzhledem k tomu, že Evropská rada potvrdila ve svých závěrech ze dne 12. prosince 
2019, že Memorandum o porozumění mezi Tureckem a Libyí o vymezení jurisdikcí ve 
Středozemním moři je v rozporu se svrchovanými právy třetích zemí, není v souladu s 
mořským právem a nemůže mít právní důsledky pro třetí země;

I. vzhledem k tomu, že Evropská rada potvrdila postoj Evropské unie k protiprávní vrtné 
činnosti Turecka ve výlučné ekonomické zóně Kypru;

J. vzhledem k tomu, že se Turecko musí vyvarovat výhrůžek a kroků, které poškozují 
dobré sousedské vztahy, a respektovat svrchovanost a jurisdikci členských států EU nad 
svými teritoriálními vodami a vzdušným prostorem, jakož i veškerá jejich svrchovaná 
práva, včetně zejména práva uskutečnit průzkum přírodních zdrojů, těžit je, uchovávat a 
spravovat v souladu s unijním a mezinárodním právem, včetně Úmluvy Organizace 
spojených národů o mořském právu;

K. vzhledem k tomu, že řešení statusu Varoši je nejen naléhavě nutné, ale má i zásadní 
význam; vzhledem k tomu, že již zpráva Petičního výboru ze dne 17. července 2008 po 
první vyšetřovací misi varovala, že času je málo; 

L. vzhledem k tomu, že navrácení Varoši jejím právoplatným obyvatelům by 
představovalo významné opatření k budování důvěry a mohlo by se stát katalyzátorem 
pro spravedlivé, komplexní a dlouhodobé urovnání sporu, v souladu s příslušnými 
rezolucemi Rady bezpečnosti OSN a s hodnotami a zásadami, na nichž je EU založena, 
a jejím acquis, jelikož by se vytvořily podmínky pro spolupráci, vzájemný respekt a 
důvěru mezi oběma kyperskými komunitami;

M. vzhledem k tomu, že Petiční výbor obdržel několik petic týkajících se Turecka, z nichž 
některé kritizovaly prohlášení EU a Turecka z roku 2016 o řešení migrační krize a 
vyjadřovaly znepokojení ohledně dodržování lidských práv a mezinárodního práva, 
zejména s ohledem na kurdský lid a vpády na syrské území;

1. odsuzuje jednostranné otevření Varoši dne 8. října 2020 loutkovou správou 
okupovaných oblastí s výraznou podporou prezidenta Erdogana a vítá v této souvislosti 
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prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 9. října 2020, v němž se znovu potvrzuje 
status Varoši, jak je vymezen v rezolucích Rady bezpečnosti OSN 550 (1984) a 789 
(1992);

2. vyzývá Komisi, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku, Radu Evropské unie a všechny členské státy, aby v Radě bezpečnosti OSN 
předložili novou rezoluci, v níž by požadovali politické a hospodářské sankce proti 
Turecku za jeho agresivní kroky ve východním Středomoří a porušování rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN č. 550 (1984) a č. 789 (1992);

3. požaduje znovuzahájení jednání mezi stranami sporu pod vedením OSN; připomíná 
svou podporu spravedlivému, komplexnímu a perspektivnímu urovnání založenému na 
federálním uspořádání rozděleném do dvou politicky rovných komunit a dvou zón s 
jedinou mezinárodní právní subjektivitou, jedinou suverenitou a jediným občanstvím 
mezi oběma komunitami, a to v souladu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti 
OSN, mezinárodním právem a acquis EU a na základě dodržování zásad, na nichž je 
založena Unie; vyzývá Turecko, aby z Kypru stáhlo své ozbrojené síly, aby v souladu s 
rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 550 předalo uzavřenou část města Famagusta 
Organizaci spojených národů a aby se zdrželo veškerých zásahů, které by změnily 
demografickou rovnováhu na ostrově prostřednictvím politiky nezákonného osídlování; 
zdůrazňuje, že je třeba, aby acquis EU bylo uplatňováno na celém ostrově;

4. vyzývá Komisi, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku, Radu a všechny členské státy, aby pozastavili přístupová jednání s Tureckem a 
veškeré finanční dohody mezi EU a Tureckem, zejména prostřednictvím zmrazení 
předvstupní pomoci Turecku, dokud EU nebude přesvědčena, že Turecko plní své 
smluvní povinnosti řádné správy finančních prostředků a plně dodržuje unijní a 
mezinárodní právo;

5. vyzývá delegaci EU v Turecku, aby úzce monitorovala využívání prostředků EU 
vyplacených v důsledku prohlášení EU-Turecko; zdůrazňuje, že prostředky EU ani 
žádné nástroje financované EU nesmí být využívány k násilnému navracení uprchlíků 
do Sýrie; připomíná, že veškeré navracení uprchlíků do Sýrie musí být dobrovolné, 
bezpečné a důstojné a musí probíhat pod dohledem vysokého komisaře OSN pro 
uprchlíky;

6. je hluboce znepokojen nedodržováním svobody náboženského vyznání a diskriminací 
náboženských menšin, včetně křesťanů a alevitů; vyzývá turecké orgány, aby 
uskutečnily účinné reformy v oblasti svobody myšlení, svědomí a náboženského 
přesvědčení;

7. důrazně odsuzuje veškeré kroky na podporu extremistického stanoviska, že by 
historická náboženská památky Hagia Sophia měna být fyziognomicky přeměněna na 
mešitu.



PE648.437v02-00 6/7 AD\1217034CS.docx

CS

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí 29.10.2020

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

30
0
5

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Andrus Ansip, 
Margrete Auken, Jordan Bardella, Alexander Bernhuber, Markus 
Buchheit, Ryszard Czarnecki, Eleonora Evi, Agnès Evren, Gheorghe 
Falcă, Emmanouil Fragkos, Mario Furore, Gianna Gancia, Ibán García 
Del Blanco, Alexis Georgoulis, Peter Jahr, Radan Kanev, Stelios 
Kympouropoulos, Cristina Maestre Martín De Almagro, Dolors 
Montserrat, Ulrike Müller, Sira Rego, Frédérique Ries, Monica 
Semedo, Massimiliano Smeriglio, Yana Toom, Loránt Vincze, Thomas 
Waitz, Stefania Zambelli, Kosma Złotowski, Tatjana Ždanoka

Náhradníci přítomní při konečném 
hlasování

Ádám Kósa, Demetris Papadakis



AD\1217034CS.docx 7/7 PE648.437v02-00

CS

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

30 +
EPP Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, 

Ádám Kósa, Dolors Montserrat, Loránt Vincze

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Ibán García Del Blanco, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Demetris Papadakis, Massimiliano Smeriglio

Renew Andrus Ansip, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Monica Semedo, Yana Toom

ID Jordan Bardella, Markus Buchheit, Gianna Gancia, Stefania Zambelli

ECR Emmanouil Fragkos

EUL/NGL Alexis Georgoulis, Sira Rego

NI Eleonora Evi, Mario Furore

0 -

5 0
Greens/EFA Margrete Auken, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

ECR Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski

Význam zkratek:
+ : pro
- : proti
0 : zdrželi se


