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Europaparlamentets resolution om förberedelse av Europeiska rådets extra möte med 
fokus på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet
(2020/2774(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Turkiet, särskilt av 
den 24 november 2016 om förbindelserna mellan EU och Turkiet1, av den 27 oktober 
2016 om situationen för journalister i Turkiet2, av den 8 februari 2018 om den 
nuvarande människorättssituationen i Turkiet3, av den 13 mars 2019 om 
kommissionens rapport för 2018 om Turkiet4, av den 19 september 2019 om situationen 
i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare5 och av den 13 november 2014 om 
turkiskt agerande som skapar spänningar i Cyperns exklusiva ekonomiska zon6,

– med beaktande av sin debatt den 9 juli 2020 om stabilitet och säkerhet i östra 
Medelhavet och Turkiets negativa roll,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 maj 2019 om 
EU:s utvidgningspolitik (COM(2018)0260) och det åtföljande arbetsdokumentet från 
kommissionens avdelningar (SWD(2018)0220),

– med beaktande av tidigare uttalanden av vice ordföranden för kommissionen/unionens 
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om 
Turkiets borrningsverksamhet i östra Medelhavet, särskilt av den 16 augusti 2020 om 
Turkiets återupptagna borrningsverksamhet i östra Medelhavet, med beaktande av de 
kommentarer som gjordes vid presskonferensen efter hans möte med 
Turkiets utrikesminister Mevlut Çavuşoğlu den 6 juli 2020, kommentarerna efter 
hans möte med Greklands försvarsminister Nikolaos Panagiotopoulos den 25 juni 2020 
och de kommentarer som gjordes efter hans möte med Cyperns utrikesminister 
Nikos Christodoulides den 26 juni 2020, 

– med beaktande av rådets och Europeiska rådets relevanta slutsatser om Turkiet, särskilt 
Europeiska rådets slutsatser av den 19 augusti 2020 om östra Medelhavet, 
rådets slutsatser av den 27 februari 2020 om Turkiets olagliga borrningsverksamhet 
i östra Medelhavet och rådets slutsatser av den 17–18 oktober 2019 om Turkiets 
olagliga borrningsverksamhet i Cyperns exklusiva ekonomiska zon,

– med beaktande av EU-utrikesministrarnas uttalanden av den 15 maj 2020 och den 
14 augusti 2020 om situationen i östra Medelhavet,

1 EUT C 224, 27.6.2018, s. 93.
2 EUT C 215, 19.6.2018, s. 199.
3 EUT C 463, 21.12.2018, s. 56.
4 Antagna texter, P8_TA(2019)0200.
5 Antagna texter, P9_TA(2019)0017.
6 EUT C 285, 5.8.2016, s. 11.
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– med beaktande av resultaten av EU-utrikesministrarnas informella möte (Gymnich) den 
28 augusti 2020,

– med beaktande av Natofördraget från 1949 och Natos generalsekreterares uttalande av 
den 3 september 2020,

– med beaktande av Ajaccioförklaringen som utfärdades den 10 september 2020 efter det 
sjunde toppmötet för unionens sydliga medlemsstater (MED7),

– med beaktande av relevant internationell sedvanerätt och FN:s havsrättskonvention från 
1982, som Grekland och Cypern och även Europeiska unionen är parter i samt av 
FN-stadgan,

– med beaktande av Romstadgan och Internationella domstolens grundläggande 
dokument och det prejudikat som fastställts genom dess rättspraxis,

– med beaktande av artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Östra Medelhavet är ett område av strategisk betydelse för EU och ett centralt område 
för freden och stabiliteten i hela Medelhavsområdet och Mellanöstern, men präglas av 
långvariga konflikter på olika nivåer av politisk, ekonomisk och geostrategisk natur. De 
ökande spänningarna i östra Medelhavet späs på av Turkiets ensidiga åtgärder, bland 
annat militära insatser, avsaknaden av en inkluderande diplomatisk dialog och de 
beklagliga misslyckandena med att medla i konflikten.

B. Sedan man upptäckte naturgasreserver till havs i början av 2000-talet har Turkiet 
utmanat sina grannar när det gäller internationell rätt och avgränsningen av deras 
exklusiva ekonomiska zoner. Genom upptäckten av betydande gasreserver 
i Medelhavet, inbegripet upptäckten av gasfältet Leviathan 2010, och därefter gasfältet 
Zohr, den hittills största upptäckten av naturgas i Medelhavet, utanför Egypten 2015, 
väcktes intresse för regionen och ledde till ytterligare prospektering och borrning under 
2018 och 2019.

C. Turkiet har inte undertecknat FN:s havsrättskonvention, som Grekland och Cypern är 
parter i, på grund av den pågående sjöfartstvisten om avgränsningen av en exklusiv 
ekonomisk zon. Havsrätten, som är under utveckling och komplex till sin natur, tolkas 
på olika sätt av Grekland och Turkiet. Båda parter påstår att den andra sidans tolkning 
av sjörätten strider mot internationell rätt och att den andra sidans verksamhet är 
olaglig. Den ovannämnda tvisten om avgränsningen av exklusiva ekonomiska zoner och 
kontinentalsockeln mellan Turkiet å ena sidan och Grekland å andra sidan har förblivit 
olöst sedan november 1973.

D. Turkiet är ett kandidatland och en viktig partner för EU och förväntas, i egenskap av 
kandidatland, upprätthålla högsta standarder i fråga om demokrati, respekt för de 
mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen, även när det gäller landets efterlevnad 
av internationella konventioner. EU är tydligt och beslutsamt när det gäller att försvara 
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Europeiska unionens intressen, visa sitt orubbliga stöd och sin solidaritet med Grekland 
och Cypern samt upprätthålla internationell rätt.

E. Turkiets olagliga prospekterings- och borrningsverksamhet i östra Medelhavet leder till 
en intensiv och farlig militarisering av östra Medelhavet, vilket i sin tur utgör 
ett allvarligt hot mot freden och säkerheten i hela regionen. För att stödja Grekland och 
Cypern satte Frankrike den 12 augusti in två marinfartyg och två stridsflygplan 
i området och deltog i militära övningar tillsammans med Grekland, Cypern och Italien 
den 26 augusti.

F. Den 10 juni möttes ett franskt marinfartyg av en extremt fientlig reaktion från 
turkiska krigsfartygs sida när det inom ramen för Natos Sea Guardian-uppdrag begärde 
att få inspektera ett turkiskt fartyg som misstänktes bryta mot FN:s vapenembargo mot 
Libyen. Grekland har sedan januari 2020 registrerat över 600 kränkningar av sitt 
luftrum från det turkiska flygvapnets sida. Denna verksamhet från Turkiets sida åtföljs 
av en alltmer fientlig retorik mot både Grekland och Cypern, andra EU-medlemsstater 
och EU självt.

G. De sonderande samtalen mellan Grekland och Turkiet ligger nere sedan mars 2016. 
Både Greklands premiärminister och Turkiets president gav en positiv skjuts åt de 
bilaterala förbindelserna efter deras möte i september 2019 i FN:s generalförsamling, 
och i december för att återuppta den politiska dialogen, varefter höga tjänstemän 
träffades i Ankara i januari 2020 och förtroendeskapande åtgärder diskuterades i Aten 
i februari 2020.

H. I januari 2019 inrättade regeringarna i Cypern, Egypten, Grekland, Israel, Italien, 
Jordanien och den palestinska myndigheten gasforumet för östra Medelhavet, 
ett multinationellt organ med uppgift att utveckla en regional gasmarknad och 
en mekanism för resursutveckling. Detta har kritiserats av Turkiets utrikesministerium, 
som hävdar att man försöker utesluta Ankara från regionalt samarbete och regional 
samordning på gasmarknaden.

I. Turkiet och den libyska nationella samlingsregeringen undertecknade i november 2019 
ett samförståndsavtal som fastställer en ny maritim avgränsning mellan de båda 
länderna, trots att de inte har några angränsande eller motsatta kuster. 
Samförståndsavtalet mellan Turkiet och Libyen om avgränsning av marina 
jurisdiktioner i Medelhavet inkräktar på tredjeländers suveräna rättigheter, 
överensstämmer inte med havsrätten och kan inte medföra några rättsverkningar för 
tredjeländer. Om samförståndsavtalet tillämpades skulle det i praktiken leda till 
en skiljelinje mellan de östra och västra delarna av Medelhavet och därmed hota 
sjöfartsskyddet.

J. Den 20 april 2020 skickade Turkiet in borrningsfartyget Yavuz, åtföljt av ett turkiskt 
marinfartyg, i Cyperns exklusiva ekonomiska zon. Den 30 juli 2020 skickade Turkiet in 
det seismiska forskningsfartyget Barbaros, åtföljt av ett turkiskt krigsfartyg och 
ett annat stödfartyg, i Cyperns exklusiva ekonomiska zon. Den 10 augusti 2020 sände 
Turkiet in forskningsfartyget Oruç Reis åtföljt av 17 marinfartyg i grekiska vatten för att 
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kartlägga havsterritoriet för eventuell olje- och gasborrning i ett område där Turkiet 
också hävdar sin jurisdiktion. Grekland svarade genom att skicka sina egna krigsfartyg 
för att spåra de turkiska fartygen, varav ett kolliderade med ett grekiskt fartyg. Den 
31 augusti 2020 förlängde Turkiet återigen sin prospektering i östra Medelhavet med 
Oruç Reis till och med den 12 september. Turkiets navigationsmottagare (Navtex) 
omfattar ett område som ligger inom Greklands kontinentalsockel. Denna verksamhet 
från Turkiets sida har lett till en betydande försämring av förbindelserna mellan 
Grekland och Turkiet.

K. Efter att Navtex den 10 augusti 2020 slutade att gälla för vattnen mellan Turkiet, 
Cypern och Kreta, återvände Turkiets seismiska forskningsfartyg Oruç Reis den 
13 september efter flera förhandlingsförsök till vattnen nära den södra provinsen 
Antalya, en manöver som skulle kunna bidra till minskade spänningar mellan Ankara 
och Aten.

L. En ram för restriktiva åtgärder med anledning av Turkiets olagliga borrningsverksamhet 
i östra Medelhavet upprättades i november 2019, sedan rådet upprepade gånger hade 
uttryckt sina farhågor och kraftigt fördömt borrningsverksamheten i flera olika 
uppsättningar slutsatser, däribland Europeiska rådets slutsatser av den 22 mars 2018 och 
den 20 juni 2019. Den 27 februari 2020 förde rådet upp två chefer för oljebolaget 
Turkish Petroleum Corporation (TPAO) på EU:s sanktionsförteckning och införde 
ett reseförbud och frysning av tillgångar efter Turkiets olagliga borrningsverksamhet 
i östra Medelhavet. Vid rådets informella sammanträde (Gymnich) den 28 augusti 2020 
efterlystes ytterligare riktade sanktioner mot Turkiet om landet inte trappar ned 
spänningarna i regionen. Dessa restriktiva åtgärder ska diskuteras vid Europeiska rådets 
extra toppmöte den 24 och 25 september 2020. Den 10 september 2020 uttryckte 
nationella ledare vid Medelhavstoppmötet Med7 sitt fulla stöd för och solidaritet med 
Grekland och beklagade att Turkiet inte hade reagerat på EU:s upprepade uppmaningar 
att upphöra med sin ensidiga och olagliga verksamhet i östra Medelhavet och 
Egeiska havet.

M. Vice ordföranden/den höga representanten Borrell, som har satt igång intensiva insatser 
i regionen tillsammans med det tyska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, har 
försökt finna lösningar genom dialog mellan Turkiet, Grekland och Cypern. För att 
dialogen ska kunna gå framåt måste Turkiet avstå från unilaterala åtgärder. Dessvärre 
misslyckades de medlingsförsök som under juli och augusti leddes av det 
tyska rådsordförandeskapet. Medan förhandlingarna pågick ingick Egypten och 
Grekland den 6 augusti 2020 ett bilateralt sjöfartsavtal vilket avgränsar en exklusiv 
ekonomisk zon för olje- och gasborrningsrättigheter, efter 15 års förhandlingar med 
Turkiet och Cypern om denna fråga.

N. Nato har också föreslagit olika initiativ för dialog mellan Grekland och Turkiet och lett 
samtalen mellan dem. Enligt artikel 1 i Natofördraget ska dess parter åta sig att lösa alla 
internationella tvister som de är inblandade i på ett fredligt sätt som inte äventyrar den 
internationella freden, säkerheten och rättvisan och i sina internationella förbindelser 
avstå från att hota med eller bruka våld på ett sätt som är oförenligt med FN:s syften.
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O. Enligt FN-stadgan ska stater åta sig att lösa alla internationella tvister de är inblandade 
i på ett fredligt sätt som inte äventyrar den internationella freden, säkerheten och 
rättvisan och att i sina internationella förbindelser avstå från att hota med eller bruka 
våld på ett sätt som är oförenligt med FN:s syften.

1. Europaparlamentet är mycket oroat över den pågående tvisten och den därmed 
sammanhängande risken för ytterligare militär upptrappning i östra Medelhavsområdet 
mellan EU-medlemsstater och ett EU-kandidatland. Parlamentet är fast övertygat om att 
en hållbar lösning på konflikten enbart kan uppnås genom dialog, diplomati och 
förhandlingar i en anda av god vilja, i enlighet med internationell rätt.

2. Europaparlamentet fördömer Turkiets olagliga verksamhet inom Greklands och 
Cyperns kontinentalsockel/exklusiva ekonomiska zon, som kränker dessa 
EU-medlemsstaters suveräna rättigheter, och uttrycker sin fullständiga solidaritet med 
Grekland och Cypern. Parlamentet uppmanar Turkiet att medverka i en fredlig 
tvistlösning och att avstå från ensidiga och olagliga åtgärder eller hot, eftersom de kan 
inverka negativt på möjligheten till goda grannförbindelser.

3. Europaparlamentet välkomnar Turkiets beslut av den 12 september 2020 att dra tillbaka 
sitt seismiska forskningsfartyg Oruç Reis och därmed ta ett första steg för att minska 
spänningarna i östra Medelhavet. Parlamentet uppmanar med kraft Turkiet att visa 
återhållsamhet och aktivt bidra till att trappa ner situationen, bland annat genom att 
respektera alla grannländers territoriella integritet och suveränitet genom att omedelbart 
upphöra med all ytterligare olaglig prospekterings- och borrningsverksamhet 
i östra Medelhavet, avstå från att kränka grekiskt luftrum och grekiskt och 
cypriotiskt territorialvatten samt genom att ta avstånd från nationalistisk krigshetsande 
retorik. Parlamentet avvisar användning av hot och kränkande språk mot medlemsstater 
och EU, och anser det oacceptabelt och opassande för ett EU-kandidatland.

4. Europaparlamentet uttrycker behovet av att en lösning uppnås via diplomatiska medel, 
förlikning och internationell rätt, och stöder helhjärtat en återgång till dialogen mellan 
parterna. Parlamentet uppmanar alla berörda aktörer, särskilt Turkiet, att förbinda sig till 
en snabb nedtrappning genom att dra tillbaka sin militära närvaro i regionen för att 
möjliggöra dialog och effektivt samarbete.

5. Europaparlamentet uppmanar Turkiet att som EU-kandidatland fullt ut respektera 
havsrätten och EU-medlemsstaterna Greklands och Cyperns suveränitet över deras 
territorialhav, liksom alla deras suveräna rättigheter i sina havsområden. Parlamentet 
upprepar sin uppmaning till den turkiska regeringen att underteckna och ratificera 
Unclos och påminner om att även om Turkiet inte är signatärstat föreskriver 
sedvanerätten exklusiva ekonomiska zoner även för obebodda öar.

6. Europaparlamentet beklagar att den ökande spänningen undergräver utsikterna att 
återuppta direkta samtal om en övergripande lösning på Cypernfrågan, samtidigt som 
detta är och förblir det effektivaste sättet när det gäller att avgränsa de exklusiva 
ekonomiska zonerna mellan Cypern och Turkiet. Parlamentet uppmanar alla berörda 
parter att aktivt stödja förhandlingarna om en rättvis, övergripande och hållbar lösning 
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av Cypernfrågan inom FN:s ramar, i enlighet med relevanta resolutioner från 
FN:s säkerhetsråd, och i enlighet med internationell rätt, EU:s regelverk och på 
grundval av respekten för de principer som unionen bygger på.

7. Europaparlamentet välkomnar uppmaningen från Republiken Cyperns och 
Greklands regeringar till Turkiet att med ärligt uppsåt förhandla fram en maritim 
avgränsning mellan ländernas respektive kuster. Parlamentet uppmanar med kraft 
parterna att hänskjuta berörda ärenden till Internationella domstolen i Haag eller 
tillgripa internationell skiljedom om en lösning inte kan nås genom medling. 

8. Europaparlamentet välkomnar de ansträngningar som gjorts av EU, framför allt av 
vice ordföranden/den höga representanten Borrell och det tyska ordförandeskapet för 
Europeiska unionens råd, och andra internationella institutioner såsom Nato, för att 
försöka finna lösningar genom dialog och diplomati. Parlamentet uppmanar alla parter 
att i ett verkligt kollektivt engagemang förhandla om avgränsningen av exklusiva 
ekonomiska zoner och kontinentalsockeln i god tro, med full respekt för internationell 
rätt och principen om goda grannförbindelser. Parlamentet stöder förslaget om 
en multilateral konferens om östra Medelhavet, där alla inblandade aktörer deltar för att 
tillhandahålla en plattform för tvistlösning genom dialog.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att föra en bredare 
och inkluderande dialog med Turkiet och att följa en övergripande och strategisk 
säkerhetsordning jämte energisamarbete för Medelhavsområdet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att i denna dialog beslutsamt hålla fast vid 
unionens grundläggande värden och principer, inbegripet respekten för mänskliga 
rättigheter, demokrati, rättsstatsprincipen och solidaritetsprincipen.

10. Parlamentet efterlyser utan dröjsmål en omfattande miljöriskbedömning av all 
borrningsverksamhet med tanke på det stora antalet risker som gasprospektering till 
havs innebär för miljön, arbetskraften och lokalbefolkningen. Parlamentet uppmanar 
alla berörda parter att investera i förnybar energi och en hållbar klimatvänlig framtid, 
och uppmanar EU att stödja utvecklingen av en sådan grön giv för Medelhavsområdet, 
som skulle inbegripa planer för investeringar i förnybar energi inom regionen i stort, 
i syfte att undvika tvister om begränsade fossila resurser som är skadliga för klimatet 
och miljön.

11. Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro över det aktuella läget i förbindelserna mellan 
EU och Turkiet, framför allt när det gäller den svåra människorättssituationen i Turkiet 
och urholkningen av demokratin och rättsstatsprincipen. Parlamentet understryker de 
tidigare och nuvarande negativa effekterna av Turkiets unilaterala utrikespolitiska 
initiativ inom regionen i stort, och betonar att Turkiets olagliga prospekterings- och 
borrningsverksamhet i östra Medelhavet ytterligare förvärrar de försämrade 
förbindelserna mellan EU och Turkiet generellt. Parlamentet uppmanar Turkiet och 
EU:s medlemsstater att samfällt stödja en fredlig lösning av konflikten, liksom den 
politiska dialogen i Libyen, och att hålla fast vid det vapenembargo som införts av 
FN:s säkerhetsråd. Parlamentet beklagar djupt den negativa inverkan som 
Turkiets nuvarande utrikespolitik och andra åtgärder i Medelhavsområdet har på 
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stabiliteten i regionen. Parlamentet upprepar sin ståndpunkt i sin resolution av den 
24 oktober 2019 om Turkiets militära operationer i nordöstra Syrien och 
konsekvenserna av dessa7.

12. Europaparlamentet uppmanar lämpliga forum inom Nato, särskilt högnivågruppen för 
kontroll av konventionella vapen, att ta upp vapenkontroll i östra Medelhavet som 
en brådskande fråga.

13. Europaparlamentet upprepar att den parlamentariska dialogen mellan EU och Turkiet är 
en viktig del av en dialog och insatser för nedtrappning. Parlamentet beklagar djupt den 
fortsatta vägran från den turkiska nationalförsamlingens sida att återinföra bilaterala 
sammanträden inom den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet. 
Parlamentet vill att dessa sammanträden ska fortsätta utan dröjsmål.

14. Europaparlamentet insisterar på att ytterligare sanktioner enbart kan undvikas genom 
dialog, lojalt samarbete och konkreta framsteg på fältet. Parlamentet uppmanar rådet att 
vara berett att utarbeta en förteckning över ytterligare restriktiva åtgärder om man inte 
gör avsevärda framsteg i samarbetet med Turkiet. Parlamentet anser att sådana åtgärder 
bör vara sektorsspecifika och målinriktade. Parlamentet understryker att sådana 
sanktioner inte får ha någon negativ inverkan på Turkiets befolkning, på vårt stöd till 
Turkiets oberoende civila samhälle eller på de flyktingar som bor i Turkiet.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, Natos parlamentariska församling och 
generalsekreterare, Turkiets president, regering och parlament samt till 
EU:s medlemsstater.

7 Antagna texter, P9_TA(2019)0049.


