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Amandman 1
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Costas 
Mavrides

Nacrt mišljenja
Uvodna izjava A

Nacrt mišljenja Izmjena

A. budući da je Odbor za predstavke 
organizirao misiju za utvrđivanje činjenica 
u Famagustu (Cipar) 7. i 8. svibnja 2018.; 
budući da je svrha misije bila ponovno 
procijeniti i ažurirati informacije o stanju u 
Famagusti, a posebno Varoshi (dijelu grada 
koji je zatvorila turska vojska), u skladu s 
predstavkom 733/2004, deset godina nakon 
prethodne misije za utvrđivanje činjenica, 
koju je Odbor proveo od 25. do 28. 
studenoga 2007.;

A. budući da je Odbor za predstavke 
organizirao misiju za utvrđivanje činjenica 
u Famagustu (Cipar) 7. i 8. svibnja 2018., 
u kontekstu predstavke br. 733/2004 koju 
je u ime Pokreta izbjeglica Famaguste 
podnio Loizos Afxentiou; budući da je 
svrha misije bila ponovno procijeniti i 
ažurirati informacije o stanju u Famagusti, 
a posebno Varoshi (dijelu grada koji je 
zatvorila turska vojska), u skladu s 
predstavkom 733/2004, deset godina nakon 
prethodne misije za utvrđivanje činjenica, 
koju je Odbor proveo od 25. do 
28. studenoga 2007.;

Or. en

Amandman 2
Ádám Kósa

Nacrt mišljenja
Uvodna izjava B

Nacrt mišljenja Izmjena

B. budući da je u svojem izvješću od 
21. studenoga 2018. nakon misije za 
utvrđivanje činjenica Odbor za predstavke 
utvrdio da je vraćanje Varoshe njezinim 
zakonitim stanovnicima pitanje provedbe 
rezolucija koje je podnijelo trenutačno 
Vijeće sigurnosti UN-a, jedina 
nadnacionalna organizacija koja može 
vršiti stvarni pritisak na Tursku;

B. budući da je u svojem izvješću od 
21. studenoga 2018. nakon misije za 
utvrđivanje činjenica Odbor za predstavke 
utvrdio da je vraćanje Varoshe njezinim 
zakonitim stanovnicima pitanje provedbe 
rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a;

Or. en
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Amandman 3
Anna-Michelle Asimakopoulou

Nacrt mišljenja
Uvodna izjava B

Nacrt mišljenja Izmjena

B. budući da je u svojem izvješću od 
21. studenoga 2018. nakon misije za 
utvrđivanje činjenica Odbor za predstavke 
utvrdio da je vraćanje Varoshe njezinim 
zakonitim stanovnicima pitanje provedbe 
rezolucija koje je podnijelo trenutačno 
Vijeće sigurnosti UN-a, jedina 
nadnacionalna organizacija koja može 
vršiti stvarni pritisak na Tursku;

B. budući da je u svojem izvješću od 
21. studenoga 2018. nakon misije za 
utvrđivanje činjenica Odbor za predstavke 
utvrdio da je vraćanje Varoshe njezinim 
zakonitim stanovnicima pitanje provedbe 
rezolucija koje je podnijelo trenutačno 
Vijeće sigurnosti UN-a, nadnacionalna 
organizacija u punom smislu te riječi koja 
može vršiti stvarni pritisak na Tursku;

Or. el

Amandman 4
Gianna Gancia

Nacrt mišljenja
Uvodna izjava B

Nacrt mišljenja Izmjena

B. budući da je u svojem izvješću od 
21. studenoga 2018. nakon misije za 
utvrđivanje činjenica Odbor za predstavke 
utvrdio da je vraćanje Varoshe njezinim 
zakonitim stanovnicima pitanje provedbe 
rezolucija koje je podnijelo trenutačno 
Vijeće sigurnosti UN-a, jedina 
nadnacionalna organizacija koja može 
vršiti stvarni pritisak na Tursku;

B. budući da je u svojem izvješću od 
21. studenoga 2018. nakon misije za 
utvrđivanje činjenica Odbor za predstavke 
utvrdio da je vraćanje Varoshe njezinim 
zakonitim stanovnicima pitanje provedbe 
rezolucija koje je podnijelo trenutačno 
Vijeće sigurnosti UN-a, jedna od 
nadnacionalnih organizacija koje mogu 
vršiti stvarni pritisak na Tursku;

Or. en

Amandman 5
Ádám Kósa

Nacrt mišljenja
Uvodna izjava D – uvodni dio
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Nacrt mišljenja Izmjena

D. budući da je Vijeće sigurnosti UN-a 
9. listopada 2019. sljedećom izjavom 
SC/13980 reagiralo na provokativne 
poteze turske vlade, uključujući posjet 
zatvorenom području Varoshi, te na 
huškačke komentare turskog ministra 
vanjskih poslova od prošlog rujna:

D. budući da je Vijeće sigurnosti UN-a 
9. listopada 2019. u svojoj izjavi za medije 
(SC/13980) nakon brifinga pomoćnika 
glavnog tajnika Oscara Fernandez-
Taranca o stanju na Cipru također 
podsjetilo na važnost statusa Varoshe:

Or. en

Amandman 6
Ádám Kósa

Nacrt mišljenja
Uvodna izjava E

Nacrt mišljenja Izmjena

E. budući da je u svom izvješću od 7. 
siječnja 2020. glavni tajnik UN-a izjavio 
sljedeće:  Tijekom razdoblja izvješćivanja 
Varosha je postala predmet veće pozornosti 
zbog javnih izjava zajednice ciparskih 
Turaka i posjeta na visokoj razini koje su 
vlasti na sjeveru organizirale u zatvorenom 
području.  Turske snage i dalje 
ograničavaju prisutnost i kretanje mirovnih 
snaga Ujedinjenih naroda na Cipru 
(UNFICYP) u Varoshi.  UNFICYP je 
nastavio upotrebljavati svu dostupnu 
tehnologiju, uključujući satelitske snimke, 
kako bi se poboljšalo praćenje i 
izvješćivanje na tom osjetljivom području.  
Ujedinjeni narodi i dalje smatraju tursku 
vladu odgovornom za status quo u Varoshi;

E. budući da je u svom izvješću od 7. 
siječnja 2020. o operacijama Ujedinjenih 
naroda na Cipru (S/2020/23) glavni tajnik 
UN-a izjavio sljedeće: "Tijekom razdoblja 
izvješćivanja Varosha je postala predmet 
veće pozornosti zbog javnih izjava 
zajednice ciparskih Turaka i posjeta na 
visokoj razini koje su vlasti na sjeveru 
organizirale u zatvorenom području.  
Turske snage i dalje ograničavaju 
prisutnost i kretanje mirovnih snaga 
Ujedinjenih naroda na Cipru (UNFICYP) u 
Varoshi. UNFICYP je nastavio 
upotrebljavati svu dostupnu tehnologiju, 
uključujući satelitske snimke, kako bi se 
poboljšalo praćenje i izvješćivanje na tom 
osjetljivom području. Ujedinjeni narodi i 
dalje smatraju tursku vladu odgovornom za 
status quo u Varoshi". Izvještajno 
razdoblje obuhvaća period od 20. lipnja 
2019. do 18. prosinca 2019.;

Or. en

Amandman 7
Ádám Kósa
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Nacrt mišljenja
Uvodna izjava F

Nacrt mišljenja Izmjena

F. budući da Vijeće sigurnosti UN-a u 
svojoj Rezoluciji 2506 (2020) od 30. 
siječnja 2020. poziva zajednicu ciparskih 
Turaka i turske snage da u Stroviliji 
ponovno uspostave vojni status quo koji je 
ondje postojao do 30. lipnja 2000., 
podsjeća na status Varoshe kako je utvrđen 
u relevantnim rezolucijama te potvrđuje da 
bi trebalo poštovati slobodu kretanja 
UNFICYP-a;

F. budući da Vijeće sigurnosti UN-a u 
svojoj Rezoluciji 2506 (2020) od 
30. siječnja 2020. kojom se, među ostalim, 
produljuje mandat mirovnih snaga UN-a 
na Cipru, poziva zajednicu ciparskih 
Turaka i turske snage da u Stroviliji 
ponovno uspostave vojni status quo koji je 
ondje postojao do 30. lipnja 2000., 
podsjeća na status Varoshe kako je utvrđen 
u relevantnim rezolucijama i ponovno 
potvrđuje da bi trebalo poštovati slobodu 
kretanja UNFICYP-a;

Or. en

Amandman 8
Gianna Gancia

Nacrt mišljenja
Uvodna izjava F

Nacrt mišljenja Izmjena

F. budući da Vijeće sigurnosti UN-a u 
svojoj Rezoluciji 2506 (2020) od 30. 
siječnja 2020. poziva zajednicu ciparskih 
Turaka i turske snage da u Stroviliji 
ponovno uspostave vojni status quo koji je 
ondje postojao do 30. lipnja 2000., 
podsjeća na status Varoshe kako je utvrđen 
u relevantnim rezolucijama te potvrđuje da 
bi trebalo poštovati slobodu kretanja 
UNFICYP-a;

F. budući da Vijeće sigurnosti UN-a u 
svojoj Rezoluciji 2506 (2020) od 
30. siječnja 2020. poziva zajednicu 
ciparskih Turaka i turske snage da u 
Stroviliji ponovno uspostave vojni status 
quo koji je ondje postojao do 30. lipnja 
2000., podsjeća na status Varoshe kako je 
utvrđen u relevantnim rezolucijama te 
potvrđuje da se mora poštovati slobodu 
kretanja UNFICYP-a;

Or. en

Amandman 9
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Costas 
Mavrides
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Nacrt mišljenja
Uvodna izjava G

Nacrt mišljenja Izmjena

G. budući da je turska vlada nastavila s 
djelovanjima potpuno se oglušivši na 
spomenute pozive međunarodne zajednice, 
uključujući Vijeće sigurnosti UN-a, te da je 
potpredsjednik Turske 15. veljače 2020. 
zajedno s vođama zajednice ciparskih 
Turaka obišao zatvoreno područje 
Varoshu i jasno izrazio namjeru Turske da 
otvori Varoshu pod „upravom” 
nezakonitog secesionističkog entiteta na 
okupiranom dijelu Cipra;

G. budući da je turska vlada nastavila s 
djelovanjima potpuno se oglušivši na 
spomenute pozive međunarodne zajednice, 
uključujući Vijeće sigurnosti UN-a, što je 
pokazala konferencija održana 15. veljače 
2020. u okupiranom području o stvaranju 
pravnog temelja za "pretvaranje Varoshe 
u veliki turski grad na istočnom 
Sredozemlju", u nazočnosti 
potpredsjednika zajedno s vođama 
zajednice ciparskih Turaka te je jasno 
izražena namjera Turske da otvori 
Varoshu pod „upravom” nezakonitog 
secesionističkog entiteta na okupiranom 
dijelu Cipra;

Or. en

Amandman 10
Emmanouil Fragkos

Nacrt mišljenja
Uvodna izjava Za (nova)

Nacrt mišljenja Izmjena

Ga. budući da je Europsko vijeće 12. 
prosinca 2019. potvrdilo zaključke da se 
Memorandumom o razumijevanju između 
Turske i Libije o razgraničenju pomorskih 
jurisdikcija u Sredozemnom moru krše 
suverena prava trećih zemalja, ne poštuje 
pravo mora i da on ne može biti pravno 
valjan za treće zemlje;

Or. el

Amandman 11
Emmanouil Fragkos

Nacrt mišljenja
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Uvodna izjava Zb (nova)

Nacrt mišljenja Izmjena

Gb. budući da je Europsko vijeće 
potvrdilo stajalište Europske unije o 
turskom nezakonitom bušenju u 
isključivom gospodarskom pojasu Cipra;

Or. el

Amandman 12
Emmanouil Fragkos

Nacrt mišljenja
Uvodna izjava Zc (nova)

Nacrt mišljenja Izmjena

Gc. budući da Turska mora izbjegavati 
prijetnje i radnje kojima se šteti 
dobrosusjedskim odnosima te mora 
poštovati suverenitet i jurisdikciju država 
članica EU-a nad njihovim teritorijalnim 
vodama i zračnim prostorom, kao i sva 
njihova suverena prava, uključujući prije 
svega pravo na istraživanje i 
iskorištavanje, očuvanje i upravljanje 
prirodnim resursima u skladu s pravom 
EU-a i međunarodnim pravom, 
uključujući Konvenciju Ujedinjenih 
naroda o pravu mora;

Or. el

Amandman 13
Demetris Papadakis, Alex Agius Saliba, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Costas 
Mavrides

Nacrt mišljenja
Uvodna izjava I

Nacrt mišljenja Izmjena

I. budući da bi vraćanje Varoshe 
njezinim zakonitim stanovnicima 

I. budući da bi vraćanje Varoshe 
njezinim zakonitim stanovnicima 
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predstavljalo impresivnu mjeru za 
izgradnju povjerenja, a moglo bi postati 
katalizator za sveobuhvatno rješenje jer bi 
se stvorili uvjeti za suradnju, uzajamno 
poštovanje i povjerenje između dviju 
zajednica na Cipru;

predstavljalo impresivnu mjeru za 
izgradnju povjerenja, a moglo bi postati 
katalizator za poštenu, sveobuhvatno i 
održivo rješenje, u skladu s relevantnim 
rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a te 
vrijednostima i načelima na kojima se 
temelji EU i njegova pravna stečevina, jer 
bi se stvorili uvjeti za suradnju, uzajamno 
poštovanje i povjerenje između dviju 
zajednica na Cipru;

Or. en

Amandman 14
Ádám Kósa

Nacrt mišljenja
Uvodna izjava I

Nacrt mišljenja Izmjena

I. budući da bi vraćanje Varoshe 
njezinim zakonitim stanovnicima 
predstavljalo impresivnu mjeru za 
izgradnju povjerenja, a moglo bi postati 
katalizator za sveobuhvatno rješenje jer bi 
se stvorili uvjeti za suradnju, uzajamno 
poštovanje i povjerenje između dviju 
zajednica na Cipru;

I. budući da bi vraćanje Varoshe 
njezinim zakonitim stanovnicima 
predstavljalo mjeru za izgradnju 
povjerenja, a moglo bi pridonijeti 
sveobuhvatnom rješenju jer bi se stvorili 
uvjeti za suradnju, uzajamno poštovanje i 
povjerenje između dviju zajednica na 
Cipru;

Or. en

Amandman 15
Diana Riba i Giner, Margrete Auken

Nacrt mišljenja
Uvodna izjava Ia (nova)

Nacrt mišljenja Izmjena

Ia. budući da je Odbor za predstavke 
zaprimio nekoliko predstavki u vezi s 
Turskom, među ostalim predstavke kojima 
se kritizira Izjava EU-a i Turske iz 2016. o 
rješavanju migracijske krize i predstavke 
koje se odnose na poštovanje ljudskih 
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prava i međunarodnog prava, posebno u 
pogledu kurdskog naroda i napada na 
sirijski teritorij;

Or. en

Amandman 16
Diana Riba i Giner, Margrete Auken

Nacrt mišljenja
Uvodna izjava 1.

Nacrt mišljenja Izmjena

1. poziva Europsku komisiju, Visokog 
predstavnika za vanjske poslove i 
sigurnosnu politiku, Vijeće EU-a i sve 
države članice EU-a da u Vijeću sigurnosti 
UN-a podnesu novu rezoluciju u kojoj se 
poziva na političke i gospodarske sankcije 
protiv Turske zbog njezine agresije na 
istočnom Sredozemlju i nepoštovanja 
rezolucija 550 (1984) i 789 (1992) Vijeća 
sigurnosti UN-a.

1. poziva Europsku komisiju, Visokog 
predstavnika za vanjske poslove i 
sigurnosnu politiku, Vijeće EU-a i sve 
države članice EU-a da u Vijeću sigurnosti 
UN-a podnesu novu rezoluciju u kojoj se 
poziva na nastavak pregovora između 
Turske i Cipra pod vodstvom UN-a; 
ponovno ističe svoju potporu poštenom, 
sveobuhvatnom i održivom rješenju na 
temelju federacije dviju zona i dviju 
zajednica s jedinstvenom međunarodnom 
pravnom osobnošću, jedinstvenim 
suverenitetom i jedinstvenim 
državljanstvom te s političkom jednakošću 
među dvjema zajednicama, kako je 
definirano u relevantnim rezolucijama 
Vijeća sigurnosti UN-a, u skladu s 
međunarodnim pravom i pravnom 
stečevinom EU-a te na temelju poštovanja 
načela na kojima se Unija zasniva; poziva 
Tursku da počne povlačiti svoje snage s 
Cipra, da odsječeni dio Famaguste 
prepusti UN-u u skladu s Rezolucijom 
Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda br. 
550 i da se suzdrži od mjera u okviru 
politike nezakonitog naseljavanja kojima 
se mijenja demografska ravnoteža na tom 
otoku; ističe potrebu za provedbom pravne 
stečevine EU-a na cijelom otoku.

Or. en
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Amandman 17
Ádám Kósa

Nacrt mišljenja
Uvodna izjava 1.

Nacrt mišljenja Izmjena

1. poziva Europsku komisiju, 
Visokog predstavnika za vanjske poslove i 
sigurnosnu politiku, Vijeće EU-a i sve 
države članice EU-a da u Vijeću sigurnosti 
UN-a podnesu novu rezoluciju u kojoj se 
poziva na političke i gospodarske sankcije 
protiv Turske zbog njezine agresije na 
istočnom Sredozemlju i nepoštovanja 
rezolucija 550 (1984) i 789 (1992) Vijeća 
sigurnosti UN-a.

1. poziva EU da u Vijeću sigurnosti 
UN-a podnese novu rezoluciju o Turskoj i 
njezinoj agresiji na istočnom Sredozemlju 
te nepoštovanju rezolucija 550 (1984.) i 
789 (1992.) Vijeća sigurnosti UN-a.

Or. en

Amandman 18
Markus Buchheit, Gianna Gancia

Nacrt mišljenja
Uvodna izjava 1.

Nacrt mišljenja Izmjena

1. poziva Europsku komisiju, Visokog 
predstavnika za vanjske poslove i 
sigurnosnu politiku, Vijeće EU-a i sve 
države članice EU-a da u Vijeću sigurnosti 
UN-a podnesu novu rezoluciju u kojoj se 
poziva na političke i gospodarske sankcije 
protiv Turske zbog njezine agresije na 
istočnom Sredozemlju i nepoštovanja 
rezolucija 550 (1984) i 789 (1992) Vijeća 
sigurnosti UN-a.

1. poziva Europsku komisiju, Visokog 
predstavnika za vanjske poslove i 
sigurnosnu politiku, Vijeće EU-a i sve 
države članice EU-a da u Vijeću sigurnosti 
UN-a podnesu novu rezoluciju u kojoj se 
poziva na političke i gospodarske sankcije 
protiv Turske, ukidanje pretpristupne 
pomoći i prekidanje svih pristupnih 
pregovora zbog njezine agresije na 
istočnom Sredozemlju i nepoštovanja 
rezolucija 550 (1984.) i 789 (1992.) Vijeća 
sigurnosti UN-a.

Or. en

Amandman 19
Emmanouil Fragkos
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Nacrt mišljenja
Uvodna izjava 1.a (nova)

Nacrt mišljenja Izmjena

1.a poziva Komisiju, Visokog 
predstavnika Unije za vanjske poslove i 
sigurnosnu politiku, Vijeće EU-a i sve 
države članice EU-a da razmotre obustavu 
svih financijskih sporazuma između EU-a 
i Turske, posebno zamrzavanje 
pretpristupne pomoći Turskoj, dok EU ne 
bude uvjeren da Turska ispunjava svoje 
ugovorne obveze u pogledu pravilnog 
upravljanja sredstvima i potpune 
usklađenosti s pravom EU-a i 
međunarodnim pravom;

Or. el

Amandman 20
Diana Riba i Giner, Margrete Auken

Nacrt mišljenja
Uvodna izjava 1.a (nova)

Nacrt mišljenja Izmjena

1.a poziva izaslanstvo EU-a u Turskoj 
da pomno prati korištenje sredstava EU-a 
isplaćenih na temelju Izjave EU-a i 
Turske; naglašava da se sredstva EU-a i 
ustanove koje financira EU ne mogu 
koristiti za prisilno vraćanje izbjeglica u 
Siriju; ponavlja da svaki povratak u Siriju 
mora biti dobrovoljan, siguran i 
dostojanstven te da se mora provoditi pod 
nadzorom UNHCR-a;

Or. en

Amandman 21
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Emmanouil Fragkos

Nacrt mišljenja
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Uvodna izjava 1.a (nova)

Nacrt mišljenja Izmjena

1.a duboko je zabrinut zbog 
nedovoljnog poštovanja slobode vjere, 
diskriminacije vjerskih manjina, među 
ostalim kršćana i alevita; poziva turske 
vlasti da provedu učinkovite reforme u 
području slobode mišljenja, savjesti i 
vjeroispovijesti.

Or. en

Amandman 22
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Emmanouil Fragkos

Nacrt mišljenja
Uvodna izjava 1.b (nova)

Nacrt mišljenja Izmjena

1.b snažno osuđuje svako djelovanje 
kojim se promiče ekstremističko stajalište 
po kojem bi fizionomija povijesnog 
vjerskog spomenika Aje Sofije trebala 
nalikovati džamiji;

Or. en

Amandman 23
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Emmanouil Fragkos

Nacrt mišljenja
Uvodna izjava 1.c (nova)

Nacrt mišljenja Izmjena

1.c preporučuje da Komisija i Vijeće u 
skladu s pregovaračkim okvirom 
formalno obustave pristupne pregovore s 
Turskom.

Or. en
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Amandman 24
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Emmanouil Fragkos

Nacrt mišljenja
Uvodna izjava 1.d (nova)

Nacrt mišljenja Izmjena

1.d poziva Tursku da povuče svoje 
postrojbe s otoka Cipra i da se suzdrži od 
djelovanja kojima se mijenja demografska 
ravnoteža na otoku s pomoću politike 
nezakonitog naseljavanja.

Or. en


