
AD\1217034GA.docx PE648.437v02-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

Parlaimint na hEorpa
2019-2024

An Coiste um Achainíocha

2019/2176(INI)

29.10.2020

TUAIRIM
ón gCoiste um Achainíocha

chuig an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha

ar an Tuirc – Tuarascáil bhliantúil ar dhul chun cinn 2019 agus 2020
(2019/2176(INI))

Rapóirtéir don tuairim: Emmanouil Fragkos



PE648.437v02-00 2/8 AD\1217034GA.docx

GA

PA_NonLeg_Interim



AD\1217034GA.docx 3/8 PE648.437v02-00

GA

MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Achainíocha ar an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha, mar an coiste atá 
freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

A. de bhrí thug an Coiste um Achainíocha cuairt aimsithe fíoras ar Famagusta, an Chipir, 
an 7-8 Bealtaine 2018, i gcomhthéacs achainí 733/2004 a thíolaic Loizos Afxentiou, 
thar ceann Ghluaiseacht Dídeanaithe Famagusta; de bhrí gurbh é cuspóir an mhisin 
athmheasúnú agus nuashonrú a dhéanamh ar an bhfaisnéis atá ar fáil dó maidir leis an 
staid in Famagusta agus, go háirithe, in Varosha (an chuid den chathair atá dúnta ag arm 
na Tuirce), tar éis achainí 733/2004, 10 mbliana i ndiaidh na cuairte aimsithe faisnéise a 
thug an Coiste roimhe sin, an 25-28 Samhain 2007;

B. de bhrí, sa tuarascáil uaidh an 21 Samhain 2018 tar éis na cuairte aimsithe fíoras a thug 
sé, gur shuigh an Coiste um Achainíocha gurb é atá i gceist le Varosha a thabhairt ar ais 
dá chónaitheoirí dleathacha ná forfheidhmiú na rún atá ann cheana ó Chomhairle 
Slándála na Náisiún Aontaithe, an eagraíocht fhornáisiúnta par excellence ar féidir léi 
fíorbhrú a chur ar an Tuirc; 

C. de bhrí, maidir le Varosha a thabhairt ar ais dá chónaitheoirí dleathacha faoi riarachán 
na Náisiún Aontaithe, mar ábhar práinne agus gan fanacht le comhaontú maidir le socrú 
cuimsitheach, gur beartaíodh é sin i gComhaontú Ardleibhéil 1979, i Rún 550 (1984) 
agus i Rún 789 (1992) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, agus i rúin 
iomadúla ó Pharlaimint na hEorpa, agus gurb é an rún is déanaí acu sin an rún an 13 
Márta 2019 maidir le tuarascáil 2018 ón gCoimisiún i ndáil leis an Tuirc1;

D. de bhrí, an 9 Deireadh Fómhair 2019, gur mheabhraigh Comhairle Slándála na Náisiún 
Aontaithe freisin, ina Preasráiteas (SC/13980) tar éis d’Ardrúnaí Cúnta Oscar 
Fernandez-Taranco a bheith curtha ar an eolas faoin staid sa Chipir, a thábhachtaí atá 
stádas Varosha:

‘Meabhraigh comhaltaí na Comhairle Slándála a thábhachtaí atá stádas Varosha mar a 
leagtar amach i rúin roimhe sin ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, lena n-
áirítear rún 550 (1984) agus rún 789 (1992), agus d’athdhearbhaigh siad nár cheart aon 
ghníomhaíocht a dhéanamh i ndáil le Varosha nach bhfuil i gcomhréir leis na rúin sin.

Leag comhaltaí na Comhairle Slándála béim ar a thábhachtaí atá sé a cuid rún a chur 
chun feidhme’;

E. de bhrí, sa tuarascáil uaidh an 7 Eanáir 2020 maidir le hoibríocht na Náisiún Aontaithe 
sa Chipir (S/2020/23), gur thug Ardrúnaí na Náisiún Aontaithe an méid seo a leanas le 
fios: ‘Le linn na tréimhse tuairiscithe, tugadh aird níos mó ar Varosha mar thoradh ar 
ráitis phoiblí a rinne taobh Turcach na Cipire agus ar chuairteanna ardleibhéil a 
d’eagraigh údaráis ar an limistéar dúnta sa tuaisceart. Lean fórsaí na Tuirce de shrian a 
chur ar láithreacht agus gluaiseachtaí UNFICYP in Varosha. Lean UNFICYP den 
teicneolaíocht uile dá bhfuil ar fáil a úsáid, lena n-áirítear íomhánna satailíte, chun 
faireachán agus tuairisciú sa réimse íogair sin a fheabhsú. Leanann na Náisiúin 

1 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0200.
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Aontaithe den fhreagracht as an status quo in Varosha a chur ar Rialtas na Tuirce’; de 
bhrí gur mhair an tréimhse tuairiscithe ón 20 Meitheamh go dtí an 18 Nollaig 2019;

F. de bhrí, i Rún 2506 (2020) uaithi an 30 Eanáir 2020, lena ndéantar, i measc nithe eile, 
sainordú Fhórsa Síochánaíochta na Náisiún Aontaithe sa Chipir a leathnú, go ndéanann 
Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe ‘a éileamh ar thaobh Turcach na Cipire agus 
ar fhorsaí Turcacha an status quo míleata a bhí ann roimh an 30 Meitheamh 2000 a 
athbhunú in Strovilia, stádas Varosha mar a leagtar amach i rúin ábhartha a mheabhrú, 
agus a athdhearbhú gur cheart saoirse gluaiseachta UNFICYP a urramú’;

G. de bhrí gur lean Rialtas na Tuirce de bheith ag gníomhú gan aon aird a thabhairt ar na 
héilimh thuasluaite ón gcomhphobal idirnáisiúnta, lena n-áirítear éileamh ó Chomhairle 
Slándála na Náisiún Aontaithe, a rinne sí nuair a tionóladh comhdháil an 15 Feabhra 
2020 sna críocha faoi fhorghabháil maidir leis an mbunús dlí a chruthú chun ‘cathair 
mhór Turcach in oirthear na Meánmhara a dhéanamh de Varosha’, os comhair Leas-
Uachtarán na Tuirce mar aon le comhaltaí de cheannaireacht Thurcach na Cipire, agus á 
chur in iúl go soiléir go bhfuil sé ar intinn ag an Tuirc Varosha a oscailt faoi ‘riarachán’ 
an eintitis scarthaigh neamhdhleathaigh sa chuid den Chipir atá faoi fhorghabháil;

H. de bhrí gur dheimhnigh an Chomhairle Eorpach ina conclúidí an 12 Nollaig 2019, 
maidir leis an Meabhrán Tuisceana idir an Tuirc agus an Libia i ndáil le teorannú dlínsí 
muirí sa Mheánmhuir, gur sárú é ar chearta ceannasacha tríú tíortha, nach gcomhlíonann 
sé Dlí na Farraige agus nach bhféadfaidh iarmhairtí dlíthiúla a bheith aige do thríú 
tíortha;

I. de bhrí go bhfuil seasamh an Aontais Eorpaigh maidir le gníomhaíochtaí druileála 
neamhdhleathaí na Tuirce i Limistéar Eacnamaíoch Eisiach na Cipire deimhnithe ag an 
gComhairle Eorpach;

J. de bhrí nach mór don Tuirc bagairtí agus gníomhaíochtaí a dhéanann dochar don dea-
chaidreamh comharsanachta a sheachaint agus nach mór di ceannasacht agus dlínse 
Bhallstáit AE ar a n-uiscí críochacha agus ar a n-aerspás a urramú, chomh maith lena 
gcearta ceannasacha uile, lena n-áirítear, go háirithe, an ceart chun tabhairt faoi 
thaiscéalaíocht ar acmhainní nádúrtha agus iad a shaothrú, a chaomhnú agus a bhainistiú 
i gcomhréir le dlí AE agus leis an dlí idirnáisiúnta, lena n-áirítear Coinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige;

K. de bhrí go bhfuil sé idir phráinneach agus chriticiúil teacht ar réiteach maidir le stádas 
Varosha; de bhrí go raibh rabhadh tugtha cheana féin sa tuarascáil ón gCoiste um 
Achainíocha an 17 Iúil 2008, tar éis na chéad chuairte aimsithe fíoras, gur bhaolach 
nárbh fhada go mbeadh an t-am istigh; 

L. de bhrí, dá dtabharfaí Varosha ar ais dá chónaitheoirí dleathacha, gurbh ionann é sin 
agus tréanbheart cothaithe muiníne, rud a d’fheadfadh teacht chun bheith ina spreagadh 
le haghaidh réiteach cothrom, cuimsitheach agus inmharthana, i gcomhréir leis na rúin 
ábhartha ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, agus i gcomhréir leis na 
luachanna agus na prionsabail ar a bhfuil an AE fothaithe agus leis an acquis chomh 
maith, trí dhálaí comhair, comh-mheasa agus muiníne a chruthú idir an dá phobal sa 
Chipir;
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M. de bhrí go bhfuil roinnt achainíocha maidir leis an Tuirc faighte ag an Coiste um 
Achainíocha, arb achainíocha criticiúla roinnt acu i leith ráiteas 2006 AE-na Tuirce 
maidir le haghaidh a thabhairt ar ghéarchéim na himirce agus lena gcuirtear cúis imní in 
iúl maidir le hurraim do chearta an duine agus don dlí idirnáisiúnta, go háirithe i dtaca 
leis an muintir Choirdíneach agus na hionraí ar chríoch na Siria;

1. ag cáineadh oscailt aontaobhach Varosha an 8 Deireadh Fómhair 2020 ag an riarachán 
ar teaghrán sna limistéir faoi fhorghabháil, le tacaíocht neamhbhalbh ón Uachtarán 
Erdogan, agus á chur in iúl gur geal léi, sa chomhthéacs sin, an ráiteas ó Chomhairle 
Slándála na Náisiún Aontaithe an 9 Deireadh Fómhair 2020 lena n-athdhearbhaítear 
stádas Varosha mar a leagtar amach i Rúin 550 (1984) agus 789 (1992) ó Chomhairle 
Slándála na Náisiún Aontaithe;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún, ar an Ardionadaí do Ghnóthaí Eachtracha agus don 
Bheartas Slándála, ar an gComhairle agus ar Bhallstáit uile an Aontais rún nua a chur 
síos i gComhairle Slándála na Náisiún Aontaithe lena n-iarrfar ar smachtbhannaí 
polaitiúla agus eacnamaíocha i gcoinne na Tuirce mar gheall ar a gníomhartha ionsaithe 
in oirthear na Meánmhara agus mar gheall ar gan Rúin 550 (1984) agus 789 (1992) ó 
Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a bheith á gcomhlíonadh aici;

3. á iarraidh go gcuirfear tús an athuair leis an gcaibidlíocht idir na páirtithe, faoi stiúir na 
Náisiún Aontaithe; ag athdhearbhú a tacaíochta le socrú cothrom, cuimsitheach agus 
inmharthana ar bhonn cónaidhme dé-chomhphobail, déchriosaí ag a bhfuil pearsantacht 
dhlítheanach idirnáisiúnta aonair, ceannasacht aonair agus saoránacht aonair agus 
comhionannas polaitiúil idir an dá chomhphobal, mar a shainítear sna rúin ábhartha ó 
Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, i gcomhréir leis an dlí idirnáisiúnta agus le 
acquis AE, agus ar an mbonn go n-urramaítear na prionsabail ar a bhfuil an tAontas 
fothaithe; á iarraidh ar an Tuirc a trúpaí a tharraingt siar ón gCipir, an limistéar dúnta de 
Famagusta a aistriú chuig na Náisiúin Aontaithe i gcomhréir le Rún 550 ó Chomhairle 
Slándála na Náisiún Aontaithe, agus staonadh ó aon ghníomhaíocht lena n-athraítear an 
chothromaíocht dhéimeagrafach ar an oileán trí bheartas lonnaíochtaí 
neamhdhleathacha; á chur i bhfáth gur gá acquis AE a chur chun feidhme ar fud an 
oileáin ar fad;

4. á iarraidh ar an gCoimisiún, ar Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don 
Bheartas Slándála, ar an gComhairle agus ar na Ballstáit uile caibidlíocht aontachais leis 
an Tuirc agus gach comhaontú airgeadais idir AE agus an Tuirc a chur ar fionraí, go 
háirithe trí chúnamh réamhaontachais don Tuirc a reo, go dtí go mbeidh an tAontas 
cinnte go bhfuil a hoibleagáidí conarthacha á gcomhlíonadh ag an Tuirc maidir leis na 
cistí a bhainistiú i gceart agus go bhfuil dlí an Aontais agus an dlí idirnáisiúnta á 
chomhlíonadh go hiomlán aici;

5. á iarraidh ar Thoscaireacht an Aontais sa Tuirc dlúthfhaireachán a dhéanamh ar an úsáid 
a bhaintear as cistí AE a eisíocadh mar thoradh ar ráiteas AE-na Tuirce; á chur i bhfáth 
nach bhféadfar leas a bhaint as cistí AE ná as aon saoráidí atá á gcistiú ag an Aontas 
chun dídeanaithe a chur ar ais go héigeantach chuig an tSiria; á athdhearbhú go 
gcaithfidh gach filleadh ar an tSiria a bheith deonach, sábháilte agus díniteach, agus á 
chur i gcrích faoi rialú Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe;
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6. á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di an easpa urraime a léirítear ar shaoirse reiligiúin 
agus an t-idirdhealú i gcoinne mionlaigh reiligiúnacha, lena n-áirítear Críostaithe agus 
Alevinna; á iarraidh ar údaráis na Tuirce athchóirithe éifeachtacha a dhéanamh i réimse 
na saoirse smaointeoireachta, coinsiasa agus reiligiúin;

7. ag cáineadh go láidir aon ghníomhaíochtaí chun an tuairim antoisceach a chur chun cinn 
gur cheart fiseaganaíocht an tséadchomhartha stairiúil-reiligiúnaaigh Hagia Sophia a 
chlaochlú ina mhosc.



AD\1217034GA.docx 7/8 PE648.437v02-00

GA

FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Dáta an ghlactha 29.10.2020

Toradh na vótála críochnaithí +:
–:
0:

30
0
5

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil 
chríochnaitheach

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

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an 
vótáil chríochnaitheach

Ádám Kósa, Demetris Papadakis



PE648.437v02-00 8/8 AD\1217034GA.docx

GA

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR 
IARRADH TUAIRIM AIR

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

Eochair do na siombailí a úsáidtear:
+ : i bhfabhar
- : i gcoinne
0 : staonadh


