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POBUDE

Odbor za peticije poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je Odbor za peticije 7. in 8. maja 2018 v Famagusti na Cipru izvedel obisk za 
ugotavljanje dejstev v zvezi s peticijo št. 733/2004, ki jo je v imenu Gibanja za begunce 
Famagusta predložil Loizos Afksentiu; ker je bil namen misije ponovno oceniti in 
posodobiti informacije, ki jih ima na voljo, o razmerah v Famagusti, zlasti v Varoši 
(delu mesta, ki ga je zaprla turška vojska), na podlagi peticije št. 733/2004, 10 let po 
prejšnjem obisku odbora za ugotavljanje dejstev, ki je potekal od 25. do 28. novembra 
2007;

B. ker je Odbor za peticije v poročilu z dne 21. novembra 2018 po obisku za ugotavljanje 
dejstev ugotovil, da je vrnitev Varoše njenim zakonitim prebivalcem vprašanje 
izvrševanja obstoječih resolucij varnostnega sveta OZN, nadnacionalne organizacije, ki 
lahko najbolje izvaja dejanski pritisk na Turčijo;

C. ker je bilo vračanje Varoše njenim zakonitim prebivalcem pod upravo OZN, ki je nujno 
in pri katerem ni treba čakati na dogovor o celoviti rešitvi, predvideno v sporazumu na 
visoki ravni iz leta 1979, resolucijah varnostnega sveta OZN št. 550 (1984) in št. 789 
(1992) ter številnih resolucijah Evropskega parlamenta, od katerih je zadnja z dne 
13. marca 2019 o poročilu Komisije o Turčiji za leto 20181;

D. ker se je varnostni svet OZN 9. oktobra 2019 v izjavi za javnost (SC/13980) po tiskovni 
konferenci Oscarja Fernandeza-Taranca, pomočnika generalnega sekretarja, o razmerah 
na Cipru prav tako opozoril na pomen statusa Varoše:

„Člani varnostnega sveta so opozorili na pomen statusa Varoše, kot je bil določen v 
prejšnjih resolucijah varnostnega sveta OZN, vključno z resolucijo št. 550 (1984) in 
resolucijo št. 789 (1992), in ponovno poudarili, da v zvezi z Varošo ne bi smeli izvajati 
nobenih ukrepov, ki niso v skladu s temi resolucijami.

Člani varnostnega sveta so poudarili pomen izvajanja svojih resolucij“;

E. ker je generalni sekretar OZN v poročilu z dne 7. januarja 2020 o operaciji OZN na 
Cipru (S/2020/23) navedel: „V obdobju poročanja je bila Varoša deležna večje 
pozornosti zaradi javnih izjav turške skupnosti na Cipru in obiskov na visoki ravni, ki so 
jih organi na severu organizirali na zaprtem območju. Prisotnost in premike mirovnih sil 
OZN na Cipru (UNFICYP) v Varoši so še naprej omejevale turške sile. Sile UNFICYP 
so še naprej uporabljale vso razpoložljivo tehnologijo, vključno s satelitskimi posnetki, 
da bi izboljšale spremljanje in poročanje na tem občutljivem območju. OZN še naprej 
meni, da je vlada Turčije odgovorna za sedanje stanje v Varoši“; ker je obdobje 
poročanja trajalo od 20. junija do 18. decembra 2019;

F. ker varnostni svet OZN v resoluciji št. 2506 (2020) z dne 30. januarja 2020, s katero je 
bil med drugim podaljšan mandat mirovnih sil OZN na Cipru, poziva turško-ciprsko 

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0200.
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stran in turško vojsko, naj v Stroviliji ponovno vzpostavita vojaški status quo, ki je 
obstajal pred 30. junijem 2000, in opozarja na status Varoše, kot je določen v ustreznih 
resolucijah, ter ponovno potrjuje, da je treba spoštovati svobodo gibanja UNFICYP;

G. ker je turška vlada na konferenci o pravni podlagi za preoblikovanje Varoše v veliko 
turško mesto v vzhodnem Sredozemlju, ki je 15. februarja 2020 potekala na zasedenem 
ozemlju in ki se je je udeležil podpredsednik Turčije skupaj s člani turške oblasti na 
Cipru, še naprej ravnala v popolnem nasprotju z omenjenimi pozivi mednarodne 
skupnosti, vključno z varnostnim svetom OZN, in je jasno navedla, da namerava Turčija 
odpreti Varošo pod „upravo“ nezakonite secesionistične entitete na zasedenem delu 
Cipra;

H. ker je Evropski svet 12. decembra 2019 v svojih sklepih potrdil, da memorandum o 
soglasju med Turčijo in Libijo o razmejitvi pomorskih jurisdikcij v Sredozemskem 
morju krši suverene pravice tretjih držav, ni v skladu s pravom morja in ne more imeti 
pravnih posledic za tretje države;

I. ker je Evropski svet potrdil stališče Evropske unije o nezakonitem turškem vrtanju v 
ciprski izključni ekonomski coni;

J. ker se mora Turčija izogibati grožnjam in ukrepom, ki škodijo dobrim sosedskim 
odnosom, in mora spoštovati suverenost in jurisdikcijo držav članic EU v njihovih 
teritorialnih vodah in zračnem prostoru, pa tudi vse njihove suverene pravice, zlasti 
pravico do raziskovanja, izkoriščanja, ohranjanja in upravljanja naravnih virov v skladu 
s pravom EU in mednarodnim pravom, vključno s Konvencijo Združenih narodov o 
pomorskem mednarodnem pravu;

K. ker je potreba po rešitvi statusa Varoše tako nujna kot kritična; ker je Odbor za peticije 
v poročilu z dne 17. julija 2008 po prvem obisku za ugotavljanje dejstev že opozoril na 
nevarnost, da se čas izteka;

L. ker bi vrnitev Varoše njenim zakonitim prebivalcem predstavljala izjemen ukrep za 
krepitev zaupanja in bi lahko postala katalizator za pravično, celovito in izvedljivo 
rešitev v skladu z ustreznimi resolucijami varnostnega sveta OZN ter vrednotami in 
načeli, na katerih temelji EU, ter njenim pravnim redom, saj bi se ustvarili pogoji za 
sodelovanje, medsebojno spoštovanje in zaupanje med skupnostma na Cipru;

M. ker je Odbor za peticije prejel več peticij o Turčiji; ker so nekatere vsebovale kritike na 
račun izjave EU in Turčije iz leta 2016 o obravnavanju migracijske krize in pomisleke 
glede spoštovanja človekovih pravic in mednarodnega prava, zlasti v zvezi s Kurdi in 
vdori na sirsko ozemlje;

1. obsoja enostransko odprtje Varoše dne 8. oktobra 2020 s strani marionetne uprave na 
zasedenih območjih ob odkriti podpori predsednika Erdogana in v zvezi s tem 
pozdravlja izjavo varnostnega sveta OZN z dne 9. oktobra 2020, v kateri je bil ponovno 
potrjen status Varoše, kot je določen v resolucijah varnostnega sveta OZN št. 550 
(1984) in št. 789 (1992);

2. poziva Komisijo, visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, 
Svet in vse države članice EU, naj v varnostnem svetu OZN predložijo novo resolucijo, 
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v kateri bodo pozvali k političnim in gospodarskim sankcijam zoper Turčijo za njena 
nasilna dejanja v vzhodnem Sredozemlju ter za njeno neizpolnjevanje resolucij 
varnostnega sveta OZN št. 550 (1984) in št. 789 (1992);

3. poziva k ponovnemu začetku pogajanj med stranema, ki bodo potekala pod vodstvom 
OZN; ponovno izraža podporo pravični, celoviti in izvedljivi rešitvi na podlagi 
federacije dveh skupnosti in dveh območij z enotno mednarodno pravno osebnostjo, 
enotno suverenostjo in enotnim državljanstvom ter s politično enakostjo obeh skupnosti, 
kot je opredeljeno z ustreznimi resolucijami varnostnega sveta OZN, v skladu z 
mednarodnim pravom in pravnim redom EU ter na podlagi spoštovanja načel, na katerih 
temelji Unija; poziva Turčijo, naj umakne svoje sile s Cipra in naj zaprto območje 
Famaguste preda OZN v skladu z resolucijo varnostnega sveta OZN št. 550 ter naj se 
vzdrži ukrepov, ki spreminjajo demografsko ravnovesje na otoku s politiko 
nezakonitega naseljevanja; poudarja, da je treba pravni red EU izvajati na celotnem 
otoku;

4. poziva Komisijo, visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, 
Svet in vse države članice, naj prekinejo pristopna pogajanja s Turčijo in vse finančne 
sporazume med EU in Turčijo, zlasti naj zamrznejo predpristopno pomoč, dokler EU ne 
bo prepričana, da Turčija izpolnjuje pogodbene obveznosti v zvezi z ustreznim 
upravljanjem sredstev in da v celoti spoštuje pravo EU in mednarodno pravo;

5. poziva delegacijo EU v Turčiji, naj pozorno spremlja uporabo sredstev EU, izplačanih 
na osnovi izjave EU in Turčije; poudarja, da sredstev EU in zmogljivosti, ki jih 
financira EU, ni dovoljeno uporabljati za prisilno vračanje beguncev v Sirijo; znova 
poudarja, da mora biti vračanje v Sirijo prostovoljno, varno in dostojno ter da mora 
potekati pod nadzorom visokega komisarja Združenih narodov za begunce;

6. je zelo zaskrbljen zaradi nespoštovanja verske svobode in diskriminacije verskih 
manjšin, vključno s kristjani in aleviti; poziva turške organe, naj izvedejo učinkovite 
reforme na področju svobode misli, vesti in veroizpovedi;

7. odločno obsoja vse oblike promocije skrajnih stališč, da bi bilo treba zgodovinsko-
verski spomenik Hagijo Sofijo preoblikovati v mošejo.
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