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WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

A. mając na uwadze, że w dniach 7–8 maja 2018 r. Komisja Petycji przeprowadziła wizytę 
informacyjną w Famaguście na Cyprze w związku z petycją 733/2004 złożoną przez 
Loizosa Afxentiou w imieniu Ruchu Uchodźców z Famagusty; mając na uwadze, że 
celem tej wizyty było dokonanie ponownej oceny i aktualizacja dostępnych informacji 
na temat sytuacji w Famaguście, a w szczególności Waroszy (dzielnicy miasta 
zamkniętej przez armię turecką), w związku z petycją 733/2004, 10 lat po poprzedniej 
wizycie informacyjnej komisji, która odbyła się w dniach 25–28 listopada 2007 r.;

B. mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu z wizyty informacyjnej z dnia 21 listopada 
2018 r. Komisja Petycji stwierdziła, że zwrot Waroszy jej prawowitym mieszkańcom 
jest kwestią egzekwowania obowiązujących rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
najwłaściwszej ponadnarodowej organizacji mogącej wywierać realną presję na Turcję; 

C. mając na uwadze, że zwrot Waroszy jej prawowitym mieszkańcom pod administracją 
ONZ – w trybie pilnym oraz niezależnie od tego, czy uda się zawrzeć porozumienie w 
sprawie kompleksowego rozwiązania – zapisano w porozumieniu wysokiego szczebla z 
1979 r., rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984) i 789 (1992), licznych 
rezolucjach Parlamentu Europejskiego, w tym w ostatniej rezolucji z dnia 13 marca 
2019 r. w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Turcji1;

D. mając na uwadze, że 9 października 2019 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ w swoim 
oświadczeniu prasowym (SC/13980) wydanym po briefingu z asystentem Sekretarza 
Generalnego Oscarem Fernandezem-Taranco w sprawie sytuacji na Cyprze 
przypomniała również o znaczeniu statusu Waroszy:

„Członkowie Rady Bezpieczeństwa przypomnieli o znaczeniu statusu Waroszy, 
określonego w poprzednich rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ, w tym rezolucji nr 
550 (1984) i rezolucji nr 789 (1992), i ponownie podkreślili, że nie należy podejmować 
żadnych działań w odniesieniu do Waroszy, które nie są zgodne z tymi rezolucjami.

Członkowie Rady Bezpieczeństwa podkreślili, jak ważne jest wdrażanie jej rezolucji”;

E. mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu z misji ONZ na Cyprze z dnia 7 stycznia 
2020 r. (S/2020/23) Sekretarz Generalny ONZ stwierdził: „W okresie sprawozdawczym 
Warosza przyciągnęła większą uwagę w wyniku publicznych oświadczeń wydawanych 
przez stronę Turków cypryjskich oraz wizyt na wysokim szczeblu zorganizowanych 
przez władze w zamkniętej strefie w północnej części Cypru. Siły tureckie w dalszym 
ciągu ograniczają obecność i przemieszczanie się sił UNFICYP w Waroszy. UNFICYP 
nadal wykorzystywała wszelkie dostępne technologie, w tym obrazy satelitarne, do 
usprawnienia monitorowania i sprawozdawczości na tym newralgicznym obszarze. 
Organizacja Narodów Zjednoczonych wciąż uznaje, że rząd turecki ponosi 

1 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0200.
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odpowiedzialność za status quo w Waroszy”; mając na uwadze, że okres 
sprawozdawczy trwał od 20 czerwca do 18 grudnia 2019 r.;

F. mając na uwadze, że w rezolucji nr 2506 (2020) z dnia 30 stycznia 2020 r., która 
między innymi przedłużyła mandat sił pokojowych ONZ na Cyprze, Rada 
Bezpieczeństwa ONZ wezwała stronę Turków cypryjskich i siły tureckie do 
przywrócenia wojskowego status quo w Strovilii sprzed 30 czerwca 2000 r., a także 
przypomniała o statusie Waroszy określonym w odnośnych rezolucjach oraz 
potwierdziła, że należy przestrzegać swobody przemieszczania się sił UNFICYP;

G. mając na uwadze, że rząd turecki kontynuował swoje działania, całkowicie lekceważąc 
powyższe apele społeczności międzynarodowej, w tym Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
podczas konferencji zorganizowanej w dniu 15 lutego 2020 r. na okupowanych 
terytoriach w celu stworzenia podstawy prawnej dla „przekształcenia Waroszy w duże 
tureckie miasto we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego”, w obecności 
wiceprezydenta Turcji i przywódców Turków cypryjskich, a także poprzez 
jednoznaczną zapowiedź, że Turcja zamierza otworzyć Waroszę pod „zarządem” 
nielegalnego podmiotu utworzonego w okupowanej części Cypru;

H. mając na uwadze, że w swoich konkluzjach z dnia 12 grudnia 2019 r. Rada Europejska 
potwierdziła, że protokół ustaleń Turcja-Libia w sprawie delimitacji jurysdykcji 
morskich na Morzu Śródziemnym narusza suwerenne prawa państw trzecich, jest 
niezgodny z prawem morza i nie może mieć skutków prawnych dla państw trzecich;

I. mając na uwadze, że Rada Europejska potwierdziła stanowisko Unii Europejskiej w 
stawie nielegalnych tureckich odwiertów w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru;

J. mając na uwadze, że Turcja powinna unikać stosowania gróźb i prowadzenia działań 
szkodzących dobrosąsiedzkim stosunkom oraz szanować suwerenność i jurysdykcję 
państw członkowskich UE na ich wodach terytorialnych i w ich przestrzeni powietrznej, 
a także wszystkie ich prawa suwerenne, w tym zwłaszcza prawo do poszukiwania, 
eksploatowania i ochrony zasobów naturalnych oraz do gospodarowania nimi, zgodnie 
z prawem UE i z prawem międzynarodowym, w tym z konwencją Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza;

K. mając na uwadze, że potrzeba rozwiązania kwestii statusu Waroszy jest zarówno pilna, 
jak i krytyczna; mając na uwadze, że w sprawozdaniu Komisji Petycji z dnia 17 lipca 
2008 r. po pierwszej wizycie informacyjnej ostrzegano, że czas upływa; 

L. mając na uwadze, że zwrot Waroszy jej prawowitym mieszkańcom stanowiłby 
znaczący środek budowy zaufania i mógłby stać się zalążkiem sprawiedliwego, 
kompleksowego i trwałego rozwiązania, zgodnie z odnośnymi rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ oraz wartościami i zasadami, na których opiera się UE i jej 
dorobek prawny, tworząc warunki współpracy, wzajemnego szacunku i zaufania 
między obiema społecznościami żyjącymi na Cyprze;

M. mając na uwadze, że Komisja Petycji otrzymała szereg petycji dotyczących Turcji, z 
których część była krytyczna wobec oświadczenia UE-Turcja z 2016 r. w sprawie 
rozwiązania kryzysu migracyjnego i wyrażała obawy dotyczące poszanowania praw 
człowieka i prawa międzynarodowego, zwłaszcza w odniesieniu do ludności 
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kurdyjskiej i wtargnięć na terytorium Syrii;

1. potępia jednostronne otwarcie Waroszy w dniu 8 października 2020 r. przez 
marionetkową administrację na okupowanych terytoriach przy otwartym poparciu 
prezydenta Erdogana i w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie Rady 
Bezpieczeństwa ONZ z dnia 9 października 2020 r., w którym potwierdzono status 
Waroszy określony w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 550 (1984) i 789 
(1992);

2. wzywa Komisję, Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa, Radę i wszystkie państwa członkowskie UE do złożenia w Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ nowej rezolucji wzywającej do wprowadzenia sankcji 
politycznych i gospodarczych wobec Turcji za akty agresji we wschodniej części 
basenu Morza Śródziemnego oraz za nieprzestrzeganie rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
ONZ nr 550 (1984) i 789 (1992);

3. wzywa do wznowienia negocjacji między stronami pod przewodnictwem ONZ; 
ponownie wyraża poparcie dla uczciwego, kompleksowego i trwałego porozumienia w 
oparciu o koncepcję federacji złożonej z dwóch społeczności i dwóch stref o jednej 
międzynarodowej osobowości prawnej, niepodzielnej suwerenności, jednym 
obywatelstwie i takim samym znaczeniu politycznym, zgodnie z odpowiednimi 
rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ, prawem międzynarodowym i dorobkiem 
prawnym UE oraz na podstawie przestrzegania zasad, na których opiera się Unia; 
apeluje do Turcji o wycofanie swoich wojsk z Cypru, przekazanie ONZ kontroli nad 
zamkniętym dystryktem Famagusty, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 
550, a także o powstrzymanie się od wszelkich działań zmieniających równowagę 
demograficzną na wyspie poprzez politykę nielegalnego osiedlania; podkreśla potrzebę 
wdrożenia dorobku prawnego UE na całej wyspie;

4. wzywa Komisję, Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa, Radę i wszystkie państwa członkowskie UE do zawieszenia negocjacji 
akcesyjnych z Turcją i wszelkich umów o finansowaniu zawartych między UE a Turcją, 
a zwłaszcza do wstrzymania pomocy przedakcesyjnej dla Turcji, dopóki UE nie upewni 
się, że Turcja wypełnia obowiązki umowne dotyczące właściwego gospodarowania 
środkami i w pełni przestrzega prawa UE i prawa międzynarodowego;

5. wzywa delegaturę UE w Turcji, by ściśle monitorowała wykorzystanie środków UE 
wypłaconych w rezultacie oświadczenia UE-Turcja; podkreśla, że ani fundusze UE, ani 
wszelkie instrumenty finansowane przez UE nie mogą być wykorzystywane do 
przymusowego zawracania uchodźców do Syrii; ponownie podkreśla, że wszelkie 
powroty do Syrii muszą być dobrowolne, bezpieczne i godne oraz wykonywane pod 
kontrolą Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców;

6. wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem poszanowania wolności wyznania oraz 
dyskryminacją mniejszości religijnych, w tym chrześcijan i alewitów; wzywa władze 
tureckie do przeprowadzenia skutecznych reform w dziedzinie wolności myśli, 
sumienia i wyznania;

7. zdecydowanie potępia wszelkie działania promujące ekstremistyczny pogląd, zgodnie z 
którym należy przekształcić w meczet historyczno-religijny monument, jakim jest 
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Hagia Sophia.
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