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SUGESTII

Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată:

A. întrucât Comisia pentru petiții a efectuat o vizită de informare în Famagusta, Cipru, în 
perioada 7-8 mai 2018, în contextul petiției nr. 733/2004, depusă de Loizos Afxentiou, 
în numele Mișcării Refugiaților din Famagusta; întrucât scopul misiunii a fost de a 
reevalua și actualiza informațiile aflate la dispoziția ei referitoare la situația din 
Famagusta și, în special, din Varosha (cartierul din oraș închis de armata turcă), în urma 
petiției nr. 733/2004, la 10 ani de la vizita de informare anterioară a comisiei, care a 
avut loc în perioada 25-28 noiembrie 2007;

B. întrucât, în raportul său din 21 noiembrie 2018, în urma vizitei de informare, Comisia 
pentru petiții a stabilit că prin retrocedarea cartierului Varosha locuitorilor săi de drept 
sunt puse în aplicare rezoluțiile în vigoare ale Consiliului de Securitate al ONU, 
organizația supranațională prin excelență care poate exercita o presiune reală asupra 
Turciei; 

C. întrucât retrocedarea cartierului Varosha locuitorilor săi de drept în cadrul administrației 
ONU, de urgență și fără a aștepta un acord privind o soluționare globală, a fost avută în 
vedere în Acordul la nivel înalt din 1979, în Rezoluțiile nr. 550 (1984) și nr. 789 (1992) 
ale Consiliului de Securitate al ONU, precum și în numeroase rezoluții ale 
Parlamentului European, cea mai recentă fiind cea din 13 martie 2019 referitoare la 
Raportul Comisiei privind Turcia din 20181;

D. întrucât, la 9 octombrie 2019, Consiliul de Securitate al ONU, în Declarația sa de presă 
(SC/13980), în urma informării Secretarului General adjunct, dl Oscar Fernandez-
Taranco, cu privire la situația din Cipru, a reamintit, de asemenea, importanța statutului 
Varosha:

„Membrii Consiliului de Securitate au reamintit importanța statutului cartierului 
Varosha, stabilit în rezoluțiile anterioare ale Consiliului de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite, inclusiv în Rezoluția nr. 550 (1984) și în Rezoluția nr. 789 (1992), și 
au reiterat faptul că nu ar trebui să se întreprindă nicio acțiune legată de Varosha care nu 
respectă rezoluțiile respective.

Membrii Consiliului de Securitate au subliniat că este important ca rezoluțiile sale să fie 
puse în aplicare.”

E. întrucât, în raportul său din 7 ianuarie 2020, privind operațiunile Organizației Națiunilor 
Unite în Cipru (S/2020/23), Secretarul General al ONU a declarat: „În perioada de 
raportare, Varosha a beneficiat de o atenție sporită ca urmare a declarațiilor publice 
făcute de partea cipriotă turcă și a vizitelor la nivel înalt organizate în zona închisă de 
către autoritățile din nord. Prezența și deplasările UNFICYP în Varosha au continuat să 
fie restricționate de forțele turce. UNFICYP a continuat să utilizeze toate tehnologiile 

1 Texte adoptate, P8_TA(2019)0200.
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disponibile, inclusiv imagistica prin satelit, pentru a îmbunătăți monitorizarea și 
raportarea în această zonă sensibilă. Organizația Națiunilor Unite consideră în 
continuare că guvernul Turciei este responsabil de statu-quo-ul din Varosha.” întrucât 
perioada de raportare a durat de la 20 iunie 2019 până la 18 decembrie 2019;

F. întrucât, în Rezoluția nr. 2506 (2020) din 30 ianuarie 2020, care, printre altele, 
prelungește mandatul Forței de menținere a păcii a ONU în Cipru, Consiliul de 
Securitate al ONU „solicită părții cipriote turce și forțelor turce să restabilească în 
Strovilia statu-quo-ul militar care exista înainte de 30 iunie 2000, reamintește statutul 
cartierului Varosha, stabilit în rezoluțiile relevante, și reafirmă că libertatea de mișcare a 
UNFICYP ar trebui respectată”;

G. întrucât guvernul Turciei a continuat să ignore total apelurile menționate mai sus ale 
comunității internaționale, inclusiv ale Consiliului de Securitate al ONU, atunci când, la 
15 februarie 2020, a avut loc o conferință în teritoriile ocupate pe tema creării temeiului 
juridic privind „transformarea cartierului Varosha într-un mare oraș turcesc în estul 
Mediteranei”, în prezența vicepreședintelui Turciei, alături de membri ai conducerii 
turco-cipriote, și a declarat în mod clar intenția Turciei de a deschide Varosha în cadrul 
„administrației” entității ilegale secesioniste din partea ocupată a Ciprului;

H. întrucât, în concluziile sale din 12 decembrie 2019, Consiliul European a confirmat că 
Memorandumul de înțelegere dintre Turcia și Libia privind delimitarea jurisdicțiilor 
maritime în Marea Mediterană încalcă drepturile suverane ale țărilor terțe, nu respectă 
dreptul mării și nu poate avea consecințe juridice pentru țările terțe;

I. întrucât Consiliul European a confirmat poziția Uniunii Europene cu privire la 
activitățile ilegale de foraj ale Turciei în zona economică exclusivă a Ciprului;

J. întrucât Turcia trebuie să evite amenințările și acțiunile care aduc atingere relațiilor de 
bună vecinătate și trebuie să respecte suveranitatea și jurisdicția statelor membre ale UE 
asupra apelor lor teritoriale și a spațiului lor aerian, precum și drepturile lor suverane, 
inclusiv, în special, dreptul de a efectua activități de explorare și de a exploata, conserva 
și gestiona resursele naturale, în conformitate cu dreptul UE și cu dreptul internațional, 
inclusiv cu Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării;

K. întrucât necesitatea de a găsi o soluție privind statutul Varosha este urgentă și crucială; 
întrucât raportul elaborat de Comisia pentru petiții în 17 iulie 2008, în urma primei 
vizite de informare, a avertizat deja cu privire la pericolul de a nu mai avea prea mult 
timp la dispoziție; 

L. întrucât retrocedarea cartierului Varosha locuitorilor săi de drept ar constitui o măsură 
formidabilă de consolidare a încrederii și ar putea deveni un catalizator pentru o 
soluționare echitabilă, globală și viabilă, în conformitate cu rezoluțiile relevante ale 
Consiliului de Securitate al ONU și în conformitate cu valorile și principiile pe care se 
întemeiază UE și cu acquis-ul, creând condiții de cooperare, respect reciproc și 
încredere între cele două comunități din Cipru,

M. întrucât Comisia pentru petiții a primit mai multe petiții privind Turcia, unele dintre ele 
conținând observații critice cu privire la declarația UE-Turcia din 2016 privind 
abordarea crizei migrației și exprimând preocupări cu privire la respectarea drepturilor 
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omului și a dreptului internațional, în special în ceea ce privește poporul kurd și 
incursiunile pe teritoriul sirian;

1. condamnă deschiderea unilaterală a cartierului Varosha la 8 octombrie 2020 de către 
administrația marionetă din zonele ocupate, cu sprijinul fățiș al președintelui Erdogan, și 
salută, în acest context, declarația Consiliului de Securitate al ONU din 9 octombrie 
2020 în care se reafirmă statutul Varosha, astfel cum a fost stabilit în Rezoluțiile 
Consiliului de Securitate al ONU nr. 550 (1984) și nr. 789 (1992);

2. solicită Comisiei, Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, 
Consiliului și tuturor statelor membre ale UE să prezinte o nouă rezoluție în cadrul 
Consiliului de Securitate al ONU în care să solicite sancțiuni politice și economice 
împotriva Turciei pentru actele sale de agresiune din estul Mediteranei și pentru 
nerespectarea Rezoluțiilor nr. 550 (1984) și nr. 789 (1992) ale Consiliului de Securitate 
al ONU;

3. solicită reluarea negocierilor dintre părți sub egida ONU; își reafirmă sprijinul pentru o 
soluție echitabilă, globală și viabilă, bazată pe o federație formată din două comunități și 
două zone cu o singură personalitate juridică internațională, o suveranitate unică și o 
singură cetățenie, cu cele două comunități în situație de egalitate politică, în 
conformitate cu rezoluțiile pertinente ale Consiliului de Securitate al ONU, în 
concordanță cu dreptul internațional și cu acquis-ul UE și respectând principiile care 
stau la baza Uniunii; invită Turcia să își retragă trupele din Cipru, să transfere către 
ONU partea închisă din orașul Famagusta, în conformitate cu Rezoluția nr. 550 a 
Consiliului de Securitate al ONU și să se abțină de la orice acțiuni care afectează 
echilibrul demografic de pe insulă printr-o politică de așezări ilegale; subliniază 
necesitatea ca acquis-ul UE să fie implementat pe întreaga insulă;

4. invită Comisia, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate, Consiliul și toate statele membre să suspende negocierile de aderare cu 
Turcia și toate acordurile financiare dintre UE și Turcia, în special prin înghețarea 
asistenței de preaderare pentru Turcia, până când UE este convinsă că Turcia își 
îndeplinește obligațiile contractuale de a gestiona în mod corespunzător fondurile și 
respectă pe deplin dreptul UE și dreptul internațional;

5. invită Delegația Uniunii în Turcia să monitorizeze îndeaproape utilizarea fondurilor UE 
plătite ca urmare a declarației UE-Turcia; subliniază că nici fondurile UE și nicio 
facilitate finanțată de UE nu se pot folosi pentru returnarea forțată a refugiaților în Siria; 
reafirmă faptul că orice returnare în Siria trebuie să fie voluntară, sigură și demnă și să 
se desfășoare sub controlul înaltului comisar al ONU pentru refugiați;

6. este profund îngrijorat de lipsa de respect față de libertatea de religie și de discriminarea 
împotriva minorităților religioase, inclusiv a creștinilor și a aleviților; invită autoritățile 
turce să realizeze reforme eficiente în domeniul libertății de gândire, de conștiință și de 
religie;

7. condamnă cu fermitate orice acțiune de promovare a viziunii extremiste potrivit căreia 
fizionomia monumentului istoric și religios „Hagia Sophia” ar trebui transformată într-o 
moschee.
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