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Europa-Parlamentets beslutning om voksende spændinger i Varosha efter Tyrkiets 
ulovlige handlinger og det presserende behov for at genoptage forhandlingerne
(2020/2844(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet, navnlig beslutningen af 13. marts 
2019 om Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet1 og beslutningen af 17. september 
2020 om forberedelse af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd med fokus på 
den farlige optrapning og Tyrkiets rolle i det østlige Middelhav2,

– der henviser til sin erklæring af 14. februar 2012 om den afspærrede del af Famagusta, 
som bør gives tilbage til dens retmæssige ejere3,

– der henviser til rapporterne fra Udvalget for Andragender af 17. juli 2008 efter 
undersøgelsesmissionen til Famagusta i Cypern, af 25.-28. november 2007 og af 21. 
november 2018 efter undersøgelsesmissionen til Famagusta i Cypern og af 7.-8. maj 
2018 i forbindelse med andragende nr. 733/2004 indgivet af Loizos Afxentiou på vegne 
af Famagustas Flygtningebevægelse,

– der henviser til sine beslutninger om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender af 
23. september 20084, 22. april 20095 og 13. februar 20186,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. oktober 2020 om EU's 
udvidelsespolitik (COM(2020)0660) og til den ledsagende 2020-rapport om Tyrkiet,

– der henviser til forhandlingsrammen for Tyrkiet af 3. oktober 2005,

– der henviser til Rådets konklusioner af 15. og 16. oktober 2020 og til tidligere, relevante 
konklusioner fra Rådet og fra Det Europæiske Råd,

– der henviser til erklæringen af 13. oktober 2020 fra næstformanden for 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik (NF/HR), Josep Borrell, om udviklingen omkring Varosha,

– der henviser til erklæringen fra næstformanden for Kommissionen/Unionens 
højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) på 
vegne af Den Europæiske Union af 6. oktober om udviklingen omkring Varosha og af 

1 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0200.
2 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0230.
3 EUT C 249 E af 30.8.2013, s. 1.
4 EUT C 8E af 14.1.2010, s. 41.
5 EUT C 184E af 8.7.2010, s. 12.
6 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0114.
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15. november 2020 om Varosha,

– der henviser til den fælles erklæring af 20. oktober 2020 fra NF/HR og kommissær 
Ferreira om valgprocessen i det tyrkisk-cypriotiske samfund,

– der henviser til de centrale principper i folkeretten og FN-pagten, til aftalen på højt plan 
fra 1979 mellem lederne af de to befolkningsgrupper samt til FN's Sikkerhedsråds 
relevante resolutioner om Cypern, herunder resolution 550 (1984), 789 (1992) og 2537 
(2020),

– der henviser til erklæringerne af 9. oktober 2019 og 9. oktober 2020 fra formanden for 
FN's Sikkerhedsråd om situationen i Cypern,

– der henviser til FN's generalsekretærs erklæring efter hans møde med de to ledere i 
Berlin i november 2019,

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at Tyrkiet er kandidatland og en vigtig partner for EU; der henviser til, 
at Tyrkiet som kandidatland forventes at opretholde de højeste standarder for demokrati, 
respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet, herunder overholdelse af 
internationale konventioner;

B. der henviser til, at Tyrkiet er en NATO-allieret og bør mindes om sit ansvar for at spille 
en konstruktiv rolle i nedtrapningen af spændingerne;

C. der henviser til, at Tyrkiet reagerede på det mislykkede kup i 1974, der blev støttet af 
den græske junta, ved at invadere Cypern med sine militære styrker, og at byen 
Famagusta også blev invaderet i august 1974 og har været ulovligt besat lige siden;

D. der henviser til, at en del af Famagusta derpå blev afspærret og siden har været ubeboet 
under direkte kontrol af det tyrkiske militær,

E. der henviser til, at FN mener, at ansvaret for status quo i Varosha ligger hos Tyrkiet, og 
at Tyrkiet derfor også har ansvaret for enhver indsats, der ændrer Varoshas status i strid 
med aftalen på højt plan fra 1979 og FN's Sikkerhedsråds resolutioner 550 (1984) og 
789 (1992);

F. der henviser til, at FN's Sikkerhedsråds resolution 550 (1984) "anser forsøg på at 
bosætte enhver del af Varosha med andre mennesker end dets indbyggere for at være 
uacceptable og opfordrer til, at dette område overdrages til De Forenede Nationers 
administration", og til, at FN's Sikkerhedsråds resolution 789 (1992) med henblik på 
gennemførelsen af resolution 550 (1984) insisterer på, at Varosha som en 
tillidsskabende foranstaltning skal overdrages til dets retmæssige indbyggere under 
kontrol af FN's fredsbevarende styrke i Cypern;

G. der henviser til, at tilbagegivelse af den afspærrede del af Famagusta til dens retmæssige 
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indbyggere ville lette bestræbelserne på at nå frem til en samlet løsning på Cypern-
problemet;

H. der henviser til, at en del af Varosha den 8. oktober 2020 efter bekendtgørelsen heraf i 
Ankara den 6. oktober 2020 blev erklæret delvis "åben" i samarbejde med den 
nuværende tyrkisk-cypriotiske leder, Ersin Tatar, i strid med tidligere aftaler og med de 
relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd;

I. der henviser til, at den tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Çavuşoğlu, i begyndelsen af 
september 2019 besøgte Varosha og annoncerede åbningen af et "generalkonsulat" for 
Tyrkiet i Varosha-området, og til, at Tyrkiets vicepræsident, Fuat Oktay, i begyndelsen 
af februar 2020 besøgte Varosha for at afholde et "topmøde" om de "juridiske, politiske 
og økonomiske aspekter af genåbningen af den forladte by Varosha";

J. der henviser til, at Tyrkiet har erklæret, at det ensidigt vil gå videre med forskellige 
projekter i Varosha, og truer med at forberede området til ulovlig bosættelse;

K. der henviser til, at det tyrkisk-cypriotiske samfund siden den 18. oktober 2020 har haft 
en ny leder, Ersin Tatar; der henviser til, at den tidligere tyrkisk-cypriotiske leder, 
Mustafa Akıncı, spillede en vigtig, positiv og historisk rolle med hensyn til at fremme 
fred og dialog mellem de to samfund på øen;

L. der henviser til, at tusindvis af tyrkisk-cyprioter den 10. november 2020 demonstrerede 
i rekordstore tal på den nordlige del af Cypern mod Tyrkiets indblanding i Cypern, 
herunder i Varosha, og krævede frihed og demokrati og respekt for rettighederne for 
cyprioter fra Varosha; der henviser til, at oppositionens vigtigste ledere, herunder den 
tidligere tyrkisk-cypriotiske leder, Mustafa Akıncı, deltog i demonstrationerne;

M. der henviser til, at den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdoğan, den 15. november 
2020 besøgte det besatte område i Cypern for at "holde en picnic" i Varosha, hvilket var 
en provokerende handling, der fremprovokerede ekstreme reaktioner blandt tyrkisk-
cyprioter;

N. der henviser til, at Varosha i alle tidligere forhandlinger, herunder på den seneste 
konference om Cypern i Crans-Montana i 2017, har været medtaget blandt de områder, 
der skulle tilbagegives til den græsk-cypriotisk administration efter en samlet 
bilæggelse af Cypern-problemet på det grundlag, man var enedes om, nemlig en 
føderation bestående af to samfund og to zoner;

P. der henviser til, at den nuværende tyrkisk-cypriotiske leder, Ersin Tatar, er imod en 
samlet bilæggelse af Cypern-problemet baseret på en føderation bestående af to 
samfund og to zoner som fastsat i FN's parametre, og til, at præsident Erdoğan den 15. 
november 2020 opfordrede til drøftelser med henblik på at skabe "to særskilte stater" i 
Cypern;

Q. der henviser til, at Tyrkiet fortsætter sine nuværende ulovlige ensidige militære aktioner 
i det østlige Middelhavsområde, som strider imod EU-medlemsstaterne Grækenland og 
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Cyperns suverænitet; der henviser til, at Tyrkiets direkte engagement til støtte for 
Aserbajdsjan i forbindelse med Nagorno-Karabakh-konflikten går ud over dets 
geoøkonomiske interesser og afspejler en mere ambitiøs geopolitisk dagsorden, ligesom 
det er tilfældet med Tyrkiets handlinger i Libyen og Syrien, og bemærker med 
bekymring, at Tyrkiets fortsatte og voksende afstandtagen fra europæiske værdier og 
standarder har bragt forbindelserne mellem EU og Tyrkiet til et historisk lavpunkt;

1. fordømmer Tyrkiets ulovlige aktiviteter i Varosha, navnlig den delvise "åbning"; 
understreger, at skabelsen af et nyt fait accompli undergraver den gensidige tillid og 
udsigterne til en samlet løsning på Cypern-problemet ved at ændre situationen på stedet 
til det værre, skærpe splittelsen og rodfæste den permanente opdeling af Cypern; 
advarer mod enhver ændring af status quo i Varosha i strid med de ovenfor nævnte 
resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd;

2. opfordrer indtrængende den tyrkiske regering til at omstøde denne beslutning og undgå 
enhver ensidig handling, der kan skabe yderligere spændinger på øen, i 
overensstemmelse med den nylige opfordring fra FN's Sikkerhedsråd; opfordrer Tyrkiet 
til at trække sine tropper ud af Cypern, overdrage Varosha-området til dets retmæssige 
indbyggere under FN's midlertidige administration i overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550 (1984) og afholde sig fra enhver handling, der ændrer 
øens demografiske balance gennem en politik med ulovlige bosættelser; understreger, at 
det er nødvendigt, at gældende EU-ret gennemføres på hele øen, når Cypern-problemet 
er løst;

3. er af den faste overbevisning, at en holdbar løsning på konflikten kun kan findes 
gennem dialog, diplomati og forhandlinger i en ånd af god vilje og i overensstemmelse 
med folkeretten, og bekræfter på ny sin overbevisning om, at en holdbar løsning på 
Cypern-problemet vil være til gavn for alle lande i regionen, primært Cypern, 
Grækenland og Tyrkiet; opfordrer Det Europæiske Råd til at fastholde sin fælles 
holdning over for Tyrkiets ensidige og ulovlige handlinger og samtidig overveje 
muligheden for at indføre målrettede sanktioner; minder om, at yderligere sanktioner 
kun kan undgås gennem dialog, oprigtigt samarbejde og konkrete fremskridt på stedet;

4. fremhæver FN's generalsekretærs opfordring til en genoptagelse af forhandlingerne fra 
der, hvor de var nået til i Crans-Montana i 2017, og understreger, at dette bør ske på 
grundlag af den fælles erklæring fra de to ledere fra 2014, FN's generalsekretærs 
sekspunktsramme af 30. juni 2017 og den konvergens, der var opnået inden 
konferencens afslutning; beklager, at de højeste tyrkiske myndigheder har godkendt 
tostatsløsningen, og opfordrer indtrængende Tyrkiet til konkret at forpligte sig til FN's 
generalsekretærs opfordring;

5. gentager sin støtte til en retfærdig, omfattende og gennemførlig bilæggelse baseret på en 
føderation bestående af to samfund og to zoner med status som én international juridisk 
person, én suverænitet og ét statsborgerskab og med politisk lighed mellem de to 
befolkningsgrupper som defineret i de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, i 
overensstemmelse med folkeretten, EU-retten og på grundlag af respekt for de 
principper, som Unionen er bygget på;
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6. udtrykker bekymring over, at den ulovlige "åbning" af Varosha har til formål at ændre 
status med hensyn til ejendomsret i området og derved undergrave mulighederne for 
tilbagegivelse af Varosha som foreskrevet i de relevante resolutioner fra FN's 
Sikkerhedsråd eller via en samlet løsning på Cypern-problemet; opfordrer indtrængende 
Tyrkiet til at afholde sig fra ulovligt at bosætte Varosha med andre mennesker end dets 
retsmæssige indbyggere eller kræve, at de retmæssige indbyggere vender tilbage til 
deres ejendomme under militære besættelsesforhold;

7. understreger, at direkte drøftelser i FN-regi på det aftalte grundlag stadig er den eneste 
mulighed for at nå frem til en løsning, der genforener øen og dens befolkning, hvilket 
bl.a. vil føre til en normalisering af forbindelserne mellem Cypern og Tyrkiet, 
forbedrede udsigter med hensyn til afgrænsningen af den eksklusive økonomiske zone 
mellem Cypern og Tyrkiet og en forbedring af forbindelserne mellem EU og Tyrkiet; 
opfordrer indtrængende til, at forhandlingerne under ledelse af FN's generalsekretær om 
genforeningen af Cypern genoptages på det aftalte grundlag snarest muligt;

8. støtter både det tyrkisk-cypriotiske og det græsk-cypriotiske samfund i deres stræben 
efter fred og stabilitet og opfordrer Kommissionen til straks at gennemføre det andet 
årlige handlingsprogram for bistand til det tyrkisk-cypriotiske samfund, som tager sigte 
på at støtte projekter, der fremmer forsoning og forbedrer infrastruktur, miljøbeskyttelse 
og økonomisk udvikling; opfordrer navnlig til fortsat og øget støtte til civilsamfundet i 
såvel det tyrkisk-cypriotiske som det græsk-cypriotiske samfund, både gennem EU-
bistandsprogrammet og mere strukturelt som en del af den nye flerårige finansielle 
ramme, navnlig gennem programmet for borgere, lighed, rettigheder og værdier;

9. opfordrer EU og dets medlemsstater til at spille en mere aktiv rolle i at bringe 
forhandlingerne i FN-regi frem til en vellykket afslutning, herunder ved at udnævne en 
repræsentant til FN's mæglingsbestræbelser og koordinere deres indsats med Europa-
Parlamentet for at overbevise Tyrkiet om at indstille sine ulovlige aktiviteter i Varosha;

10. beklager den tyrkiske præsidents udtalelser under hans besøg i Varosha den 15. 
november 2020, som skamløst afslørede Ankaras "køreplan" for den ulovlige bosættelse 
af den afspærrede by og hans støtte til den permanente opdeling af Cypern;

11. opfordrer Tyrkiet til at afholde sig fra at gennemføre nogen ensidige aktiviteter såsom 
ulovlige efterforskningsboringer, der yderligere krænker Republikken Cyperns 
suverænitet og suveræne rettigheder, truer med at skabe nye faits accomplis i strid med 
havretten, undergraver genoptagelsen af omfattende forhandlinger og udsigterne til en 
samlet løsning på det aftalte grundlag og ikke er befordrende for gode 
naboskabsforbindelser i regionen;

12. opfordrer FN's mission i Cypern til at intensivere indsatsen for at overvåge udviklingen 
i Varosha;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Tyrkiets præsident, regering og parlament.
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