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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-Kumitat għall-Petizzjonijiet wettaq żjara ta' ġbir ta' informazzjoni f'Famagusta, 
Ċipru, mis-7 sat-8 ta' Mejju 2018, fil-kuntest tal-Petizzjoni 733/2004 ppreżentata minn 
Loizos Afxentiou, f'isem il-Moviment tar-Rifuġjati ta' Famagusta; billi l-għan tal-
missjoni kien li terġa' tivvaluta u taġġorna l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tagħha 
dwar is-sitwazzjoni f'Famagusta, u b'mod partikolari dwar Varosha (il-parti tal-belt 
magħluqa mill-armata Torka), b'segwitu għall-Petizzjoni 733/2004, 10 snin wara ż-żjara 
ta' ġbir ta' informazzjoni preċedenti tal-Kumitat, li saret bejn il-25 u t-
28 ta' Novembru 2007;

B. billi, fir-rapport tiegħu tal-21 ta' Novembru 2018 li rriżulta miż-żjara ta' ġbir ta' 
informazzjoni, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet stabbilixxa li r-ritorn ta' Varosha lill-
abitanti leġittimi tagħha huwa kwistjoni ta' eżekuzzjoni tar-riżoluzzjonijiet eżistenti tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, l-organizzazzjoni sovranazzjonali per eċċellenża li tista' 
teżerċita pressjoni reali fuq it-Turkija; 

C. billi r-ritorn ta' Varosha lill-abitanti leġittimi tagħha taħt l-amministrazzjoni tan-NU, 
bħala kwistjoni urġenti u mingħajr l-istennija ta' ftehim dwar soluzzjoni komprensiva, 
kien previst mill-Ftehim ta' Livell Għoli tal-1979, mir-Riżoluzzjonijiet 550 (1984) u 789 
(1992) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, u minn bosta riżoluzzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew, bl-aktar waħda reċenti li hija dik tat-13 ta' Marzu 2019 dwar ir-rapport tal-
Kummissjoni tal-2018 dwar it-Turkija1;

D. billi fid-9 ta' Ottubru 2019, il-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU fakkar ukoll fl-importanza tal-
istatus ta' Varosha fl-Istqarrija għall-Istampa tiegħu (SC/13980) wara r-rendikont tal-
Assistent Segretarju Ġenerali Oscar Fernandez-Taranco dwar is-sitwazzjoni f'Ċipru:

"Il-membri tal-Kunsill tas-Sigurtà fakkru fl-importanza tal-istatus ta' Varosha kif 
stabbilit fir-riżoluzzjonijiet preċedenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, 
inklużi r-riżoluzzjoni 550 (1984) u r-riżoluzzjoni 789 (1992), u tennew li, fir-rigward ta' 
Varosha, ma għandha ssir l-ebda azzjoni li ma tkunx konformi ma' dawk ir-
riżoluzzjonijiet.

Il-membri tal-Kunsill tas-Sigurtà enfasizzaw l-importanza li jiġu implimentati r-
riżoluzzjonijiet tiegħu";

E. billi, fir-rapport tiegħu tas-7 ta' Jannar 2020 dwar l-operazzjoni tan-NU f'Ċipru 
(S/2020/23), is-Segretarju Ġenerali tan-NU stqarr: "Matul il-perjodu ta' rappurtar, 
Varosha kienet is-suġġett ta' attenzjoni akbar minħabba dikjarazzjonijiet pubbliċi 
magħmula min-naħa Ċiprijotta Torka u żjarat ta' livell għoli organizzati fiż-żona 
magħluqa mill-awtoritajiet fit-Tramuntana. Il-preżenza u l-movimenti tal-UNFICYP 
f'Varosha komplew jiġu ristretti mill-forzi Torok. Il-UNFICYP kompliet tuża t-
teknoloġija kollha disponibbli, inkluża l-immaġnijiet bis-satellita, biex ittejjeb il-

1 Testi adottati, P8_TA(2019)0200.
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monitoraġġ u r-rappurtar f'din iż-żona sensittiva. In-Nazzjonijiet Uniti qed ikomplu 
jżommu lill-Gvern tat-Turkija responsabbli għall-istatus quo f'Varosha"; billi l-perjodu 
ta' rappurtar dam mill-20 ta' Ġunju sat-18 ta' Diċembru 2019;

F. billi fir-Riżoluzzjoni 2506 (2020) tiegħu tat-30 ta' Jannar 2020, li fost l-oħrajn 
tipproroga l-mandat tal-Forza tan-Nazzjonijiet Uniti għaż-Żamma tal-Paċi f'Ċipru, il-
Kunsill tas-Sigurtà tan-NU "jistieden lill-parti Ċiprijotta Torka u lill-forzi Torok imorru 
lura għall-istatus quo militari eżistenti fi Strovilia qabel it-30 ta' Ġunju 2000, ifakkar l-
istatus ta' Varosha kif stabbilit fir-riżoluzzjonijiet rilevanti, u jafferma mill-ġdid li l-
libertà ta' moviment tal-UNFICYP għandha tiġi rispettata";

G. billi l-Gvern Tork kompla jinjora għal kollox l-appelli msemmija hawn fuq min-naħa 
tal-komunità internazzjonali, inkluż il-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, meta saret 
konferenza fil-15 ta' Frar 2020 fit-territorji okkupati dwar il-ħolqien tal-bażi ġuridika 
biex "Varosha tinbidel f'belt Torka kbira fil-Lvant tal-Mediterran", fil-preżenza tal-Viċi 
President tat-Turkija flimkien ma' membri tat-tmexxija Ċiprijotta Torka, u ddikjara 
b'mod ċar l-intenzjoni tat-Turkija li tiftaħ Varosha taħt "l-amministrazzjoni" tal-entità 
seċessjonista illegali fil-parti okkupata ta' Ċipru;

H. billi l-Kunsill Ewropew ikkonferma l-konklużjonijiet tiegħu fit-12 ta' Diċembru 2019 li 
l-Memorandum ta' Qbil bejn it-Turkija u l-Libja dwar id-delimitazzjoni tal-
ġurisdizzjonijiet marittimi fil-Baħar Mediterran jikser id-drittijiet sovrani ta' pajjiżi 
terzi, ma jikkonformax mad-Dritt tal-Baħar u ma jistax ikollu konsegwenzi ġuridiċi 
għall-pajjiżi terzi;

I. billi l-Kunsill Ewropew ikkonferma l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar l-attivitajiet 
ta' tħaffir illegali tat-Turkija fiż-Żona Ekonomika Esklussiva ta' Ċipru;

J. billi t-Turkija jeħtiġilha tevita theddid u azzjonijiet li jagħmlu ħsara lir-relazzjonijiet ta' 
bon viċinat u jeħtiġilha tirrispetta s-sovranità u l-ġurisdizzjoni tal-Istati Membri tal-UE 
fuq l-ibħra territorjali u l-ispazju tal-ajru tagħhom, kif ukoll id-drittijiet sovrani kollha 
tagħhom, inkluż, b'mod partikolari, id-dritt li jwettqu esplorazzjoni għar-riżorsi naturali 
u li jisfruttaw, jippreservaw u jamministraw l-istess riżorsi skont id-dritt tal-UE u dak 
internazzjonali, inkluża l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar;

K. billi l-ħtieġa għal soluzzjoni għall-istatus ta' Varosha hija kemm urġenti kif ukoll 
kritika; billi r-rapport tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tas-17 ta' Lulju 2008, wara l-
ewwel żjara ta' ġbir ta' informazzjoni, kien diġà wissa dwar il-periklu li ż-żmien kien 
qed jispiċċa; 

L. billi r-ritorn ta' Varosha lill-abitanti leġittimi tagħha jikkostitwixxi miżura formidabbli 
għat-tisħiħ tal-fiduċja, u dan ir-ritorn jista' jsir il-katalizzatur għal soluzzjoni ġusta, 
komprensiva u fattibbli, skont ir-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-
NU, u f'konformità kemm mal-valuri u l-prinċipji li fuqhom hija msejsa l-UE kif ukoll 
mal-acquis, billi jinħolqu kundizzjonijiet ta' kooperazzjoni, rispett u fiduċja reċiproċi 
bejn iż-żewġ komunitajiet f'Ċipru;

M. billi l-Kumitat għall-Petizzjonijiet irċieva diversi petizzjonijiet rigward it-Turkija, li 
wħud minnhom huma kritiċi fil-konfront tad-Dikjarazzjoni UE-Turkija tal-2016 dwar l-
indirizzar tal-kriżi migratorja u jesprimu tħassib dwar ir-rispett għad-drittijiet tal-
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bniedem u d-dritt internazzjonali, b'mod partikolari fir-rigward tal-poplu Kurd u l-
inkursjonijiet fit-territorju Sirjan;

1. Jikkundanna l-ftuħ unilaterali ta' Varosha fit-8 ta' Ottubru 2020 mill-amministrazzjoni 
pupazz fiż-żoni okkupati, bl-appoġġ dirett tal-President Erdoğan, u jilqa' pożittivament, 
f'dan il-kuntest, id-dikjarazzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU tad-9 ta' Ottubru 2020 li 
tafferma mill-ġdid l-istatus ta' Varosha kif stabbilit fir-Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU 550 (1984) u 789 (1992);

2. Jistieden lill-Kummissjoni, lir-Rappreżentant Għoli għall-Affarijiet Barranin u l-Politika 
ta' Sigurtà, lill-Kunsill u lill-Istati Membri kollha tal-UE jressqu riżoluzzjoni ġdida 
quddiem il-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU li titlob li jiġu imposti sanzjonijiet politiċi u 
ekonomiċi kontra t-Turkija għall-atti ta' aggressjoni tagħha fil-Lvant tal-Mediterran u 
għan-nonkonformità tagħha mar-Riżoluzzjonijiet 550 (1984) u 789 (1992) tal-Kunsill 
tas-Sigurtà tan-NU;

3. Jitlob li jissuktaw in-negozjati mmexxija min-NU bejn il-partijiet; itenni l-appoġġ 
tiegħu għal soluzzjoni ġusta, komprensiva u fattibbli bbażata fuq federazzjoni 
bikomunali u biżonali, b'personalità ġuridika internazzjonali unika, sovranità unika u 
ċittadinanza unika b'ugwaljanza politika bejn iż-żewġ komunitajiet, kif definit mir-
riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, skont id-dritt internazzjonali u 
l-acquis tal-UE, u abbażi tar-rispett għall-prinċipji li fuqhom hija msejsa l-Unjoni; 
jistieden lit-Turkija tirtira t-truppi tagħha minn Ċipru, tittrasferixxi ż-żona magħluqa ta' 
Famagusta lin-NU skont ir-Riżoluzzjoni 550 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, u ma tieħu 
l-ebda azzjoni li tibdel il-bilanċ demografiku fuq il-gżira permezz ta' politika ta' 
insedjamenti illegali; jisħaq fuq il-ħtieġa li l-acquis tal-UE jiġi implimentat fil-gżira 
kollha;

4. Jistieden lill-Kummissjoni, lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin 
u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill u lill-Istati Membri kollha jissospendu n-negozjati ta' 
adeżjoni mat-Turkija u l-ftehimiet finanzjarji kollha bejn l-UE u t-Turkija, b'mod 
partikolari l-iffriżar tal-assistenza ta' qabel l-adeżjoni lit-Turkija, sakemm l-UE tkun 
konvinta li t-Turkija qed tissodisfa l-obbligi kuntrattwali tagħha li tiġġestixxi kif xieraq 
il-fondi u tikkonforma bis-sħiħ mad-dritt tal-UE u dak internazzjonali;

5. Jistieden lid-delegazzjoni tal-UE fit-Turkija tissorvelja mill-qrib l-użu tal-fondi tal-UE 
mogħtija b'riżultat tad-dikjarazzjoni UE-Turkija; jenfasizza li la l-fondi tal-UE u lanqas 
xi faċilità ffinanzjata mill-UE ma jistgħu jintużaw biex jirritornaw bil-forza lir-rifuġjati 
lejn is-Sirja; itenni li kwalunkwe ritorn lejn is-Sirja għandu jkun volontarju, sikur u 
dinjituż, u jitwettaq taħt il-kontroll tal-Kummissarju Għoli tan-NU għar-Rifuġjati;

6. Huwa mħasseb ħafna dwar in-nuqqas ta' rispett għal-libertà tar-reliġjon u d-
diskriminazzjoni kontra l-minoranzi reliġjużi, inklużi l-Insara u l-Alevi; jistieden lill-
awtoritajiet Torok iwettqu riformi effikaċi fil-qasam tal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u 
tar-reliġjon.

7. Jikkundanna bil-qawwa kull azzjoni li tippromwovi l-fehma estremista li l-fiżjonomija 
tal-monument storiku u reliġjuż tas-Santa Sofija għandha tiġi trasformata f'moskea.
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