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SUGGESTIES

De Commissie verzoekschriften verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de Commissie verzoekschriften op 7 en 8 mei 2018 naar aanleiding 
van verzoekschrift nr. 0733/2004, ingediend door Loizos Afxentiou namens de 
vluchtelingenbeweging van Famagusta, een informatiebezoek heeft gebracht aan de stad 
Famagusta op Cyprus; overwegende dat de commissie met dit bezoek, dat tien jaar na 
het vorige informatiebezoek van 25 tot en met 28 november 2007 plaatsvond, beoogde 
de tot haar beschikking staande informatie over de situatie in Famagusta, en met name 
in Varosha, het deel van de stad dat door het Turkse leger is afgezet, opnieuw onder de 
loep te nemen en bij te werken in het kader van verzoekschrift nr. 0733/2004;

B. overwegende dat de Commissie verzoekschriften in haar verslag van 21 november 2018 
heeft vastgesteld dat de teruggave van Varosha aan de rechtmatige bewoners van het 
stadsdeel een kwestie is van handhaving van de bestaande resoluties van de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN-Veiligheidsraad): het supranationale 
orgaan bij uitstek dat Turkije daadwerkelijk onder druk kan zetten; 

C. overwegende dat reeds in de overeenkomst op hoog niveau van 1979, in de resoluties 
550 (1984) en 789 (1992) van de VN-Veiligheidsraad en in talrijke resoluties van het 
Europees Parlement, waarvan de meest recente dateert van 13 maart 2019 (over het 
Commissieverslag 2018 over Turkije)1, werd opgeroepen tot de spoedige teruggave van 
Varosha aan de rechtmatige bewoners van het stadsdeel, onder het beheer van de VN en 
ongeacht de totstandbrenging van een alomvattende regeling met betrekking tot de 
kwestie-Cyprus;

D. overwegende dat de VN-Veiligheidsraad in zijn persbericht van 9 oktober 2019 
(SC/13980) naar aanleiding van de briefing van plaatsvervangend secretaris-generaal 
Oscar Fernandez-Taranco over de situatie op Cyprus, tevens wijst op het belang van de 
status van Varosha:

“De leden van de Veiligheidsraad wijzen op het belang van de status van Varosha zoals 
vastgesteld in eerdere resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 
waaronder resolutie 550 (1984) en resolutie 789 (1992), en herhalen dat er geen 
maatregelen mogen worden genomen met betrekking tot Varosha die niet met deze 
resoluties in overeenstemming zijn.

De leden van de Veiligheidsraad onderstrepen het belang van de tenuitvoerlegging van 
de resoluties van de Veiligheidsraad”;

E. overwegende dat de secretaris-generaal van de VN in zijn verslag van 7 januari 2020 
over de VN-operatie op Cyprus (S/2020/23) de volgende verklaring heeft gedaan: “De 
aandacht voor Varosha is tijdens de verslagperiode toegenomen als gevolg van publieke 
verklaringen van Turks-Cypriotische zijde en door de noordelijke autoriteiten 
georganiseerde bezoeken op hoog niveau aan het afgezette gebied. De aanwezigheid en 

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0200.
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de verplaatsingen van de UNFICYP in Varosha werden nog altijd door de Turkse 
troepen beperkt. De UNFICYP bleef gebruikmaken van alle beschikbare technologieën, 
met inbegrip van satellietbeelden, om het toezicht op en de verslaglegging over deze 
gevoelige kwestie te bevorderen. De Verenigde Naties stellen de Turkse regering nog 
steeds verantwoordelijk voor de status quo in Varosha”; overwegende dat dit verslag 
betrekking heeft op de periode van 20 juni tot en met 18 december 2019;

F. overwegende dat de VN-Veiligheidsraad de Turks-Cypriotische zijde en de Turkse 
troepen in zijn resolutie 2506 (2020) van 30 januari 2020, waarin onder meer het 
mandaat van de VN-Vredesmacht op Cyprus (UNFICYP) wordt verlengd, heeft 
opgeroepen om in Strovilia de militaire status quo van vóór 30 juni 2000 te herstellen, 
heeft gewezen op de status van Varosha zoals vastgesteld in de besluiten ter zake, en 
eraan heeft herinnerd dat de bewegingsvrijheid van de UNFICYP moet worden 
geëerbiedigd;

G. overwegende dat de Turkse regering de bovengenoemde oproepen van de internationale 
gemeenschap, met inbegrip van de VN-Veiligheidsraad, volledig in de wind heeft 
geslagen, aangezien op 15 februari 2020 in het bijzijn van de vicepresident van Turkije 
en een aantal Turks-Cypriotische leiders in de bezette gebieden een conferentie werd 
gehouden over de totstandbrenging van een rechtsgrond om van Varosha een grote 
Turkse stad te maken in het oostelijke Middellandse Zeegebied, waarbij duidelijk te 
kennen werd gegeven dat Turkije voornemens is Varosha open te stellen onder het 
“beheer” van de illegale, separatistische entiteit in het bezette gedeelte van Cyprus;

H. overwegende dat de Europese Raad in zijn conclusies van 12 december 2019 heeft 
bevestigd dat het memorandum van overeenstemming tussen Turkije en Libië inzake de 
afbakening van maritieme rechtsgebieden in de Middellandse Zee een inbreuk vormt op 
de soevereine rechten van derde landen, indruist tegen het recht van de zee en geen 
rechtsgevolgen mag hebben voor derde landen;

I. overwegende dat de Europese Raad het standpunt van de Europese Unie ten aanzien van 
de illegale booractiviteiten van Turkije in de exclusieve economische zone van Cyprus 
heeft bekrachtigd;

J. overwegende dat Turkije dreigingen en acties moet vermijden die schadelijk zijn voor 
de betrekkingen van goed nabuurschap, en de soevereiniteit en rechtsbevoegdheid van 
de lidstaten van de EU over hun territoriale wateren en luchtruim moet eerbiedigen, 
evenals al hun soevereine rechten, waaronder, in het bijzonder, het recht om natuurlijke 
hulpbronnen op te sporen, te ontginnen, te beschermen en te beheren, in 
overeenstemming met het EU-recht en het internationaal recht, alsook met het Verdrag 
van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee;

K. overwegende dat de behoefte aan een oplossing met betrekking tot de status van 
Varosha zowel dringend als kritiek is; overwegende dat de Commissie verzoekschriften 
reeds in haar verslag van 17 juli 2008 naar aanleiding van het eerste informatiebezoek 
heeft gewaarschuwd dat de tijd dringt; 

L. overwegende dat de teruggave van Varosha aan de rechtmatige bewoners van het 
stadsdeel veel vertrouwen kan wekken en de katalysator kan vormen voor de 
totstandbrenging van een eerlijke, alomvattende en uitvoerbare regeling, in 
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overeenstemming met de desbetreffende resoluties van de VN-Veiligheidsraad, de 
waarden en beginselen waarop de EU is gegrondvest en het acquis, door een klimaat 
van samenwerking, wederzijds respect en vertrouwen te scheppen tussen de twee 
gemeenschappen op Cyprus;

M. overwegende dat de Commissie verzoekschriften verscheidene verzoekschriften over 
Turkije heeft ontvangen, onder meer van indieners die zich kritisch opstellen tegenover 
de verklaring EU-Turkije van 2016 over het aanpakken van de migratiecrisis en hun 
bezorgdheid uiten over de eerbiediging van de mensenrechten en het internationaal 
recht, in het bijzonder met betrekking tot het Koerdische volk en in verband met de 
invallen op Syrisch grondgebied;

1. veroordeelt de openlijk door president Erdogan gesteunde unilaterale openstelling van 
Varosha op 8 oktober 2020 door het marionettenbestuur in de bezette gebieden; is in dit 
verband ingenomen met de verklaring van de VN-Veiligheidsraad van 9 oktober 2020, 
waarin de status van Varosha opnieuw wordt bevestigd overeenkomstig resolutie 
550 (1984) en resolutie 789 (1992) van de VN-Veiligheidsraad;

2. verzoekt de Commissie, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid, de Raad en alle lidstaten van de EU een nieuwe resolutie 
aan de VN-Veiligheidsraad voor te leggen waarin zij oproepen tot politieke en 
economische sancties tegen Turkije naar aanleiding van de aanvallen in het oostelijke 
Middellandse Zeegebied en de niet-naleving van de resoluties 550 (1984) en 789 (1992) 
van de VN-Veiligheidsraad;

3. pleit voor de hervatting van de onderhandelingen tussen de partijen onder leiding van de 
VN; geeft opnieuw aan voorstander te zijn van een eerlijke, alomvattende en 
uitvoerbare regeling die berust op een federatie van twee gemeenschappen en twee 
zones met één internationale rechtspersoonlijkheid, één soevereiniteit, één burgerschap 
en politieke gelijkwaardigheid tussen de twee gemeenschappen, als bedoeld in de 
desbetreffende resoluties van de VN-Veiligheidsraad, in overeenstemming met het 
internationaal recht en het EU-acquis, en met inachtneming van de beginselen waarop 
de Unie is gegrondvest; verzoekt Turkije zijn troepen terug te trekken van Cyprus, het 
afgezette gebied rond Famagusta in overeenstemming met resolutie 550 (1984) van de 
VN-Veiligheidsraad over te dragen aan de VN en af te zien van acties die erop gericht 
zijn de bevolkingsbalans op het eiland te veranderen door middel van een beleid van 
illegale nederzettingen; beklemtoont dat het EU-acquis op het hele eiland ten uitvoer 
moet worden gelegd;

4. verzoekt de Commissie, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid, de Raad en alle lidstaten van de EU de 
toetredingsonderhandelingen met Turkije alsmede alle financiële afspraken tussen de 
EU en Turkije op te schorten, met name door de uitbetaling van pretoetredingssteun te 
bevriezen, tot de EU ervan is overtuigd dat Turkije zich aan zijn contractuele 
verplichtingen houdt om naar behoren met de middelen om te gaan en het EU-recht 
alsmede het internationaal recht ten volle eerbiedigt;

5. vraagt de EU-delegatie in Turkije nauwlettend toe te zien op het gebruik van de EU-
middelen die naar aanleiding van de verklaring EU-Turkije worden uitbetaald; 
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benadrukt dat EU-middelen noch door de EU gefinancierde voorzieningen mogen 
worden gebruikt om vluchtelingen onder dwang terug te sturen naar Syrië; herhaalt dat 
vluchtelingen alleen vrijwillig, onder veilige omstandigheden en met behoud van hun 
waardigheid naar Syrië mogen terugkeren en dat hun terugkeer bovendien onder 
toezicht moet staan van het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties 
voor de Vluchtelingen;

6. is ernstig bezorgd over de gebrekkige eerbiediging van de vrijheid van godsdienst en de 
discriminatie van religieuze minderheden, waaronder christenen en alevieten; verzoekt 
de Turkse autoriteiten doeltreffende hervormingen door te voeren op het gebied van de 
vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;

7. veroordeelt ten zeerste alle acties die de extremistische opvatting dat het historische, 
religieuze monument van de Hagia Sophia tot een moskee moet worden omgevormd, in 
de hand werken.
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