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Úvod 

Výbor pre petície uskutočnil 7. a 8. mája 2018 inšpekčnú návštevu vo Famaguste na Cypre. 

Účelom služobnej cesty, ktorú viedla predsedníčka výboru Cecilia Wikströmová, bolo 

prehodnotiť a aktualizovať informácie, ktoré výbor má o situácii vo Famaguste, a najmä v 

uzavretej mestskej časti Varosha v súvislosti s petíciou č. 733/2004, ktorú predložil Loizos 

Afxentiou v mene Hnutia utečencov z Famagusty, 10 rokov po predchádzajúcej inšpekčnej 

návšteve výboru, ktorá sa uskutočnila 25. – 28. novembra 2007. 

V pondelok 7. mája sa delegácia stretla s predkladateľom petície, dvoma organizáciami 

občianskej spoločnosti oboch komunít, primátorom a členmi mestskej rady mesta Famagusta 

v dome EÚ v Nikózii; potom nasledovala pracovná večera, ktorú usporiadal predseda 

snemovne reprezentantov Demetris Syllouris za účasti ministra zahraničných vecí Cyperskej 

republiky pána Nicosa Christodoulidesa a primátora Famagusty Alexisa Galanosa.  

V utorok 8. mája sa delegácia stretla s pani Elizabeth Speharovou, osobitnou zástupkyňou 

generálneho tajomníka OSN na Cypre a vedúcou misie, Mierovými silami OSN na Cypre 

(UNFICYP) a potom pokračovala v návšteve mesta Famagusta a z prístupných miest si 

pozrela uzavretú časť mesta vrátane ulice oproti domu predkladateľa petície a časť pláže v 

meste Famagusta. Tlačová konferencia s primátorom mesta Famagusta Alexisom Galanosom 

sa konala neskôr v kultúrnom stredisku mesta Famagusta v Derynei a uzavrela oficiálnu časť 

programu. 

Historické súvislosti a medzinárodné právo 

Po štátnom prevrate riadenom gréckou vojenskou juntou proti arcibiskupovi Makariosovi 15. 

júla 1974 Turecko napadlo Cyprus 20. júla 1974. Mesto Famagusta bolo okupované počas 

druhej fázy tureckej invázie v auguste 1974, keď jeho obyvatelia utiekli pred postupujúcimi 

tureckými jednotkami. Rozsiahla časť mesta s rozlohou približne 6,5 štvorcového kilometra, 

ktorá vo veľkej miere zodpovedá časti mesta Varosha, ktorá bola prevažne obývaná 

cyperskými Grékmi, bola potom vyhlásená za zakázanú zónu, bola uzavretá a vstup do nej bol 

všetkým, okrem tureckých vojenských zamestnancov, prísne zakázaný. V nasledujúcich 

dvoch rokoch ju systematicky rabovala turecká armáda. Väčšina vyplieneného tovaru bola 

odvezená do Turecka, kde sa predala v aukcii, pričom niektoré druhy tovaru boli rozdelené 

nezákonným usídlencom, ktorých priviezli na ostrov z Turecka. 

Vrátenie teritória Varosha jej zákonným obyvateľom pod vedením OSN bolo naplánované na 

základe dohody na vysokej úrovni z roku 1979, rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN č. 550 

(1984) a č. 789 (1992), správy Výboru pre petície zo 17. júla 2008, 14. februára 2012 a 

najnovšieho uznesenia Európskeho parlamentu zo 6. júla 2017. 

Pokračujúca okupácia 37 % územia Cyperskej republiky vrátane teritória Varosha tureckými 

okupačnými silami predstavuje zjavné porušenie medzinárodného práva a základných 

ľudských práv občanov EÚ Tureckom a jeho nezákonnú, podriadenú správu na okupovaných 

územiach. 

Po pristúpení Cypru k EÚ 1. mája 2004 sa Komisia, tri predsedníctva Rady a americký 

viceprezident Biden neúspešne pokúšali dosiahnuť komplexné dohody, ktoré zahŕňali 

bezvýhradné vrátenie teritória Varosha jej bývalým obyvateľom pod správou OSN (LU, FI) 

alebo jej vrátenie výmenou za iné časti (BE).  

 

Vývoj od predchádzajúcej vyšetrovacej návštevy v dňoch 25. – 28. novembra 2007 
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V roku 2010 prezident Cyperskej republiky pán Christofias predložil, hoci neúspešne, návrh, 

ktorý zahŕňal vrátenie teritória Varosha.  

Keď bol pán Anastasiades zvolený za prezidenta v roku 2013, navrhol balík opatrení na 

budovanie dôvery, ktorý zahŕňal vrátenie teritória Varosha. V roku 2015 sa začali vážne 

rokovania o komplexnom urovnaní a vo väčšine zo šiestich rokovacích kapitol dosiahli 

bezprecedentný pokrok, ktorý vyvrcholil otvorením konferencie o Cypre v Ženeve 11. januára 

2017, len niekoľko dní po nástupe generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa do funkcie.  

Konferencia o Cypre sa, žiaľ, skončila bez dosiahnutia dohody 7. júla 2017 v Crans-Montane 

vo Švajčiarsku, a to hlavne kvôli neústupnosti Turecka v otázke bezpečnosti a záruk.  

Obnovenie rokovaní o urovnaní na Cypre je stále neisté, keďže nedávna kríza prieskumu 

ťažby zemného plynu na mori spojila túto otázku s vyhliadkami na obnovený proces 

urovnania. Lídri komunity neprekonali patovú situáciu v spoločenskej udalosti, ktorú 

usporiadala pani Speharová 16. apríla 2018. V júli 2018 generálny tajomník OSN vymenoval 

pani Jane Holl Lute za svoju osobnú vyslankyňu, aby pochopil/zistil, kedy začnú všetky 

zúčastnené strany vo svojich úvahách zohľadňovať konferenciu v Crans-Montane.  

Petícia 

Petícia č. 733/2004, ktorú Výboru pre petície v júli 2004 predložil Loizos Afxentiou, v mene 

utečeneckého hnutia Famagusta, ktoré zastupuje viac ako 30 000 európskych občanov, 

utečencov z Famagusty od augusta 1974 a ich potomkov. 

V petícii sa požaduje začlenenie vrátenia uzavretej časti Famagusty jej zákonným obyvateľom 

do komplexných opatrení navrhnutých Európskou komisiou s cieľom ukončiť izoláciu 

komunity cyperských Turkov. 

V súvislosti s vrátením uzavretej časti mesta Famagusta jej zákonným obyvateľom sa v petícii 

predpokladala aj rekonštrukcia a prevádzková modernizácia prístavu vo Famaguste. Po 

dokončení rekonštrukčných prác môže prevádzku prístavu vykonávať prístavný orgán, 

súkromný podnik s rovnocenným vlastníctvom oboch komunít. 

Predkladateľ petície poukázal na to, že vrátenie uzavretej časti mesta Famagusta jej 

zákonným obyvateľom by si nevyžadovalo premiestnenie obyvateľstva v okupovaných 

oblastiach, pretože táto časť mesta zostáva neobývaná od okupácie tureckých vojenských síl v 

auguste 1974. 

Stanoveným cieľom petície je mesto, v ktorom by obe komunity žijúce na ostrove účinne 

spolupracovali v atmosfére bezpečnosti a vzájomného rešpektu v záujme dosiahnutia 

mierového spolunažívania a prosperity, ktoré by si väčšina Cyperčanov želala v rámci 

zjednoteného, dvojkomunitného, dvojzónového, federálneho cyperského štátu. 

Pozn.: Je dôležité poznamenať, že Rada prijala 27. februára 2006 nariadenie (ES) č. 

389/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj finančnej podpory na stimulovanie hospodárskeho 

rozvoja komunity cyperských Turkov. Na druhej strane treba poznamenať, že Varosha 

zostáva uzavretá Tureckom, ako sa uvádza v príslušných dokumentoch BR OSN. Turecká 

vojenská okupácia sa rozširuje na oblasť, ktorá zodpovedá 37 % územia Cyperskej republiky, 

a teritórium Varosha zostáva dodnes jediným neprístupným a uzavretým priestorom v 

okupovanej časti Cypru pod priamou kontrolou tureckej armády. 

Na základe tohto nariadenia bola v rámci programu na obdobie rokov 2006 až 2016 vyčlenená 

celková suma 449 miliónov EUR. V rámci viacročného finančného rámca EÚ (VFR) sa na 

roky 2014 – 2020 plánuje suma 30 miliónov EUR ročne. 
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Stručná správa o stretnutiach 

Úvod 

Všetky zasadnutia otvorila predsedníčka, ktorá vždy začala tým, že predstavila členov 

delegácie, uviedla ciele služobnej cesty a opýtala sa rôznych aktérov, aké konkrétne kroky by 

chceli vykonať s cieľom dosiahnuť cieľ petície. 

Predsedníčka ukončila všetky zasadnutia tým, že poďakovala účastníkom a zaviazala sa 

ponechať petíciu otvorenú a zaoberať sa touto otázkou bez akýchkoľvek prísľubov, ale 

zdôraznila skutočnosť, že politici sa nikdy nemôžu a nesmú vzdať riešenia, nech sa zdá 

akokoľvek ťažké v súčasnej situácii, ľudskej tragédie územia Varosha, a že sa nájde.  

Brífing pána Ierotheosa Papadopoulosa, vedúceho zastúpenia EK na Cypre, a pána Andreasa 

Kettisa, vedúceho styčného úradu EP na Cypre 

Pán Kettis a pán Papadopoulos privítali delegáciu a usporiadali brífing zameraný hlavne na 

tieto aspekty: 

 história invázie a obsadenie Famagusty v auguste 1974; 

 balík opatrení na budovanie dôvery, ktorý zahŕňal vrátenie teritória Varosha, ktorý 

navrhol prezident Anastasiades po svojom zvolení v roku 2013, a protinávrh tureckých 

Cyperčanov; 

 neúspešný pokus viceprezidenta USA Bidena o sprostredkovanie, ktoré zahŕňalo návrh 

umožniť skupine medzinárodných odborníkov vstúpiť na územie Varosha a podať 

správu o nevyhnutnosti okamžitej obnovy, keď 21. až 22. mája 2014 navštívil ostrov; 

 bezprecedentný pokrok, ktorý dosiahli v rokovaniach dvaja lídri Anastasiades a Akinci 

v období od mája 2015 do júla 2017; 

 ukončenie konferencie o Cypre vo švajčiarskom Crans-Montane 7. júla 2017 

spôsobené najmä chýbajúcou dohodou o kapitole o bezpečnosti a zárukách, ktorá je 

jediným vonkajším aspektom cyperského problému, pretože zahŕňa ručiteľské 

právomoci Grécka, Turecka a Spojeného kráľovstva podľa zmluvy o záruke z roku 

1960 a spojeneckej zmluvy; 

 rôzne vnímania uskutočniteľnosti federálneho riešenia zo strany Turecka a vedúceho 

predstaviteľa komunity tureckých Cyperčanov; 

 nedávna kríza prieskumu ťažby zemného plynu na mori, ktorá spôsobila zablokovanie 

vrtných prác plavidla talianskej spoločnosti ENI tureckými námornými silami vo 

výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky; 

 agresívna rétorika pána Erdogana počas prezidentských a parlamentných volieb v 

Turecku 24. júna. 

Na konci tohto stretnutia predsedníčka predniesla oznámenia týkajúce sa bezpečnosti, 

komunikácie a ďalších aspektov plánovanej návštevy mesta Famagusta v nasledujúci deň. 

Pán Kettis vo svojich odpovediach na otázky poslancov v stručnosti spomenul aj rozsudky 

Európskeho súdu pre ľudské práva proti Turecku v otázke majetku, čo viedlo aj k vyplateniu 

náhrady aspoň v jednom prípade. 

Stretnutie s predkladateľom petície 

Pán Loizos Afxentiou prišiel na stretnutie delegácie so svojím synom Andreasom, ktorý bol v 
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18 rokoch odvedený do cyperskej národnej gardy a vykonáva povinnú 14-mesačnú vojenskú 

službu.  

Predkladateľ petície spomínal na to, ako večer 14. augusta 1974 jeho rodina ušla z 

Famagusty. Mysleli si, že budú preč iba v noci a že sa budú môcť nasledujúci deň vrátiť 

domov. Už je to takmer 44 rokov a stále sa túži vrátiť sa domov. 

Potom rozprával o tom, ako po obsadení Famagusty bola veľká časť mesta uzavretá, 

vyhlásená za vojenskú oblasť, systematicky ju rabovala turecká armáda a ako je stále 

uzavretá, opustená od základov, pod priamou kontrolou tureckých ozbrojených síl a tureckej 

vlády, pamätník krutej iracionality tureckej okupácie. Jeho dom stojí hneď za plotom v 

uzavretej časti, vyrabovaný a prázdny, ale stále lákavý ako všetky domovy.   

Život sa dramaticky zmenil od toho dňa, keď ušiel z Famagusty, pretože jeho rodina sa 

vyrovnala s tým, že sú utečencami vo svojej vlastnej krajine. Generácia, ktorá v skutočnosti 

spravila z Famagusty živé, kozmopolitné centrum, akým bola až do roku 1974, sa neúprosne 

stráca, zostali jej len vzácne spomienky, jazvy utečencov a neuspokojená túžba vrátiť sa 

domov, aj keď len na miesto posledného odpočinku. 

Predkladateľ petície informoval delegáciu, že po poslednom pokuse vyriešiť cyperský 

problém v apríli 2004 a v súvislosti s pristúpením Cypru k Európskej únii pripravil petíciu, 

ktorú odovzdal novozvolenému predsedovi Európskeho parlamentu Josepovi Borrelovi 

Fontellesovi 20. júla 2004. Spolu s 24 ďalšími obyvateľmi Famagusty odcestoval do 

Európskeho parlamentu a taktiež sa zúčastnil jednodňovej demonštrácie za zjednotenie Cypru 

a vrátenie uzavretej časti mesta Famagusta jej oprávneným obyvateľom ako prvý krok na 

dosiahnutie tohto cieľa. Opätovne potvrdil svoje odhodlanie vrátiť sa domov do Famagusty a 

dodal, že jeho rodina sa rozpráva o vyhliadkach do budúcnosti a súhlasí s tým, že sa vrátia 

hneď, keď to bude možné. 

Syn predkladateľa petície Andreas vysvetlil, že on aj jeho starší brat považujú Famagustu za 

svoje rodné mesto, aj keď sa narodili a vyrastali v inom meste na Cypre. Spoznal Famagustu 

prostredníctvom svojich rodičov a starých rodičov a zo svojich návštev mesta a rodinného 

domu, ktorý stojí tesne za ohradou. 

Andreasa sa spýtali, či má nejakých priateľov medzi tureckými Cyperčanmi a čo si iní grécki 

Cyperčania v jeho veku myslia o tureckých Cyperčanoch. Andreas odpovedal, že 

prostredníctvom svojho otca stretol tureckých Cyperčanov a považoval ich tiež za 

Cyperčanov, ale, žiaľ, nemal možnosť získať si priateľov medzi tureckými Cyperčanmi v 

slobodných oblastiach Cypru. Má priateľov, ktorí chodia do súkromnej školy v Nikózii 

(anglická škola), do ktorej chodia aj tureckí Cyperčania, a tí hovoria, že nemajú problémy s 

tureckými Cyperčanmi. 

Vo svojich záverečných poznámkach predkladateľ petície vyjadril nádej, že Výbor pre petície 

podá správu o súčasných podmienkach okupácie Famagusty a opätovne potvrdí zistenia 

predchádzajúcej vyšetrovacej misie a jej správu za rok 2008, pretože za posledných 10 rokov 

sa nič nezmenilo s výnimkou toho, že všetci cyperskí utečenci vrátane utečencov z Famagusty 

stále nemôžu viesť život, ktorý by mali, keby mohli slobodne žiť vo Famaguste a keby bol 

Cyprus oslobodený od okupácie. Ďalej vyhlásil, že medzinárodné spoločenstvo reaguje na 

politiky a/alebo akcie štátov (iných ako Turecko), ktoré ohrozujú medzinárodný mier alebo 

porušujú ľudské práva, alebo základné slobody tým, že ukladajú sankcie ako prostriedok na 

ich vrátenie v súlade s medzinárodným právom. Požiadal Výbor pre petície, aby vyzval 

Turecko, aby stanovilo konkrétny dátum, do ktorého odovzdá kontrolu uzavretej časti 

Famagusty jej oprávneným obyvateľom a aby pred týmto dátumom umožnilo odborníkom 
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vrátane gréckych a tureckých Cyperčanov, vstúpiť do uzavretej časti s cieľom posúdiť jej stav 

a pripraviť správu o tom, čo by bolo potrebné na jej oživenie. Ak by vláda Turecka s touto 

výzvou nesúhlasila, Európska únia musí požadovať uloženie sankcií Turecku, kým nebude 

rešpektovať medzinárodné právo a prestane porušovať ľudské práva a základné slobody 

európskych občanov.   

Stretnutie so zástupcami organizácií občianskej spoločnosti oboch komunít 

Pani Yiota Afxentiou a pán Serdar Atai, ktorí zastupujú organizácie oboch komunít 

Famagusta Our City a Famagusta Initiative v príslušnom poradí, uviedli, že: 

 pevne veria, že prinavrátenie teritória Varosha jej zákonným obyvateľom možno 

uskutočniť nezávisle od celkového riešenia; 

 tento krok by predstavoval veľmi významné opatrenie na budovanie dôvery; 

 občania mesta Famagusta sa do tejto situácie dostali pre politické programy, ktoré 

ničia vzťahy medzi oboma komunitami; 

 vyzývajú EÚ, aby dosiahla prinavrátenie teritória Varosha; 

 obnova prístavu Famagusta a jeho prevádzka pod dohľadom EÚ by sprevádzali 

prinavrátenie teritória Varosha jej zákonným obyvateľom; 

 Turecko, žiaľ, používa teritórium Varosha ako prostriedok pri vyjednávaní; 

 miestna organizácia gréckych Cyperčanov a tureckých Cyperčanov spojila svoje sily v 

roku 2012 a v apríli 2014 po prvýkrát uskutočnila spoločnú oslavu Veľkého piatku, na 

ktorej sa zúčastnilo 5 000 ľudí patriacich obom spoločenstvám; 

 pokračujúca organizácia takýchto spoločných podujatí je veľmi užitočná na podporu 

zosúladenia oboch spoločenstiev. 

Delegácia si potom vypočula veľmi emotívne vystúpenie pani Tonie a jej matky Kleopatry, 

ktoré žialili nad stratou svojich klenotov, ktoré turecká okupačná armáda predala v aukcii, ale 

žiadali aspoň oživiť svoje spomienky. 

Stretnutie so starostom mesta Famagusta Alexisom Galanosom a predstaviteľmi politických 

skupín v mestskej rade Famagusta 

Pán Galanos uviedol: 

 Famagusta je problém ľudskej tragédie a humanitárny problém, nie otázka na 

vyjednávanie; v tejto súvislosti odmietol jej použitie Tureckom ako prostriedok pri 

vyjednávaní; 

 pripomenul rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 550 a č. 789; 

 prinavrátenie teritória Varosha by predstavovalo veľmi významné opatrenie na 

budovanie dôvery; 

 potvrdil želanie mestskej rady Famagusty opätovne sa zjednotiť s komunitou 

tureckých Cyperčanov a vybudovať spolu Cyperskú spolkovú republiku; 

 vyzval delegáciu, aby znovu potvrdila svoje predchádzajúce uznesenia, prísne 

dodržiavala európske zásady a odmietla hru na vydieranie, ktorú hrá Turecko. 
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Pracovná večera, ktorú usporiadala J. E. predseda Snemovne reprezentantov Demetris 

Syllouris 

Pán Syllouris privítal delegáciu a novú vyšetrovaciu návštevu po 10 rokoch od 

predchádzajúcej návštevy a vyjadril svoje uznanie, že Európsky parlament stále podporuje boj 

cyperského ľudu o spravodlivosť. Výbor pre petície zohráva kľúčovú úlohu pri spájaní 

občanov s inštitúciami EÚ a pri prekonávaní demokratického deficitu Únie. Napriek tomu, že 

rozhodnutia výboru nie sú záväzné, očakáva prejav skutočnej solidarity a vyvinutie zvýšeného 

tlaku EÚ a jej inštitúcií na Turecko, aby v plnej miere dodržiavalo svoje záväzky kandidátskej 

krajiny a aby sa vzdalo svojho neústupného postoja a expanzívnej politiky. Akékoľvek 

riešenie cyperského problému sa musí riadiť rezolúciami a rozhodnutiami Bezpečnostnej rady 

OSN a musí byť plne v súlade s európskymi hodnotami a zásadami, s acquis communautaire, 

medzinárodným právom a rešpektovaním ľudských práv. V tejto súvislosti pripomenul 

rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 550 a č. 789 a pokračujúce úsilie Snemovne 

reprezentantov vrátane jej vlastných rezolúcií o prinavrátení teritória Varosha jej zákonným 

obyvateľom, čo je kľúčovým prvkom riešenia cyperského problému. Ako opatrenie na 

budovanie dôvery by sa mohlo stať katalyzátorom komplexného riešenia vytvorením 

podmienok spolupráce, vzájomného rešpektu a dôvery medzi oboma komunitami na Cypre. 

Potvrdil záväzok grécko-cyperskej strany týkajúci sa komplexného, spravodlivého a 

udržateľného riešenia cyperského problému. Nakoniec vyjadril nádej, že okupačná armáda 

tentoraz upustí od svojho neústupného a provokatívneho postoja a umožní delegácii, aj keď 

len na poslednú chvíľu, vstúpiť do uzavretej časti Famagusty a vidieť na vlastné oči dôsledky 

tureckej invázie. 

Minister zahraničných vecí Cyperskej republiky Nicos Christodoulides privítal vyšetrovaciu 

misiu Výboru pre petície v okupovanej časti Famagusta. Tejto misii pripisuje mimoriadny 

význam, pretože ju vykonal Európsky parlament, jediná inštitúcia EÚ, ktorá je priamo volená 

občanmi členských štátov EÚ. Zároveň uviedol, že návšteva výboru PETI sa uskutočňuje vo 

veľmi zvláštnej chvíli, pretože sme svedkami pokusu generálneho tajomníka OSN o opätovné 

začatie rozhovorov po poslednom neúspešnom pokuse v Crans-Montane; po prvýkrát od 

začiatku rokovaní v roku 1976 sme boli tak blízko k dosiahnutiu dohody. Cyperský problém 

je európskym problémom a minister zahraničných vecí uvítal zapojenie inštitúcií EÚ do úsilia 

o dosiahnutie riešenia, ktoré sa neodkloní od hodnôt a zásad EÚ a ktoré bude zlučiteľné s 

acquis communautaire. Význam vrátenia uzavretej časti mesta Varosha jej zákonným 

obyvateľom, ktoré môže slúžiť ako katalyzátor pokusov o dosiahnutie riešenia cyperského 

problému, je veľmi jasne vyjadrený v rezolúciách Bezpečnostnej rady OSN a uzneseniach 

Európskeho parlamentu. Preto je mimoriadne dôležité ponechať otázku prinavrátenia 

uzavretej časti Varosha v programe a pozornosti médií, pretože predstavuje aj zjavné 

porušenie ľudských práv. Ako uviedol, toto je presne jeden z hlavných úspechov návštevy 

výboru PETI. Po tejto návšteve a prijatí správy o misii by predseda Európskeho parlamentu 

mohol v súvislosti s nadchádzajúcim zasadnutím upozorniť Európsku radu na uzavretú časť 

teritória Varosha. Pokiaľ ide o hraničný priechod Deryneia, ktorý vedie do uzavretého mesta, 

potvrdil, že príslušné postupy na jeho otvorenie sú v pokročilom štádiu, a dúfa, že sa tento 

hraničný priechod podľa dohody otvorí do 1. júla 2018. Bude to veľmi pozitívny vývoj, ktorý 

tiež posilní požiadavky týkajúce sa prinavrátenia teritória Varosha. 

 

 

Stretnutie s p. Elizabeth Speharovou, osobitnou zástupkyňou generálneho tajomníka OSN na 
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Cypre a vedúcou misie Mierových síl Spojených národov na Cypre (UNFICYP) 

Pani Speharová veľmi srdečne privítala delegáciu a pristúpila k informovaniu o súčasnej 

situácii na ostrove, o úlohe OSN v tejto krajine a o súčasnom stave po konferencii o Cypre v 

Crans-Montane: 

 nevídaný pokrok sa v mnohých rokovacích kapitolách dosiahol v máji 2015 (zvolenie 

pána Akinciho) a v júli 2017; dve najzložitejšie vyjednávacie kapitoly (zo šiestich) sa 

vyriešili ku koncu: na území došlo k prelomu a to ponechalo zabezpečenie a záruky; 

 

 viedlo to k otvoreniu konferencie o Cypre v januári 2017, ktorá pokračovala v júni až 

júli v Crans-Montane s komplexným prístupom a potrebou dosiahnuť dohodu v 

jednotlivých kapitolách; novozvolený generálny tajomník OSN zohral veľmi aktívnu 

úlohu v záverečnom kole rokovaní a vytvoril tzv. Guterresov rámec;  

 

 pani Speharová poukázala na Guterresov rámec ako na jeden z najväčších úspechov a 

dedičstvo Crans-Montany, ktoré by sa nemalo premárniť, pretože by mohlo byť 

kľúčom k budúcemu obnoveniu procesu;   

 

 od ukončenia konferencie o Cypre 7. júla 2017 nedošlo k rokovaniam a nedôvera 

medzi stranami sa prehĺbila;  

 

 sprostredkovateľské služby generálneho tajomníka OSN zostávajú k dispozícii v rámci 

mandátu BR OSN, ale OSN potrebuje vôľu všetkých strán vrátiť sa k rokovaciemu 

stolu so spoločnou víziou o tom, kam smerujú a ako sa tam dostanú;  

 

 stane sa to len vtedy, keď strany, a najmä obaja lídri (proces vedený lídrami) majú 

pocit, že je možné vrátiť sa k zmysluplným rokovaniam orientovaným na výsledky; 

 

 neformálna večera s dvoma lídrami, ktorú usporiadala pani Speharová 16. apríla 2018, 

bola srdečná, ale nepriniesla žiadny výsledok;  

 

 je potrebný štruktúrovanejší a formálnejší proces, aby sa zistilo, kde sa nachádzajú 

všetky strany; generálny tajomník si na tento účel v súčasnosti vyberá dočasného 

vyslanca1, ktorý má v blízkej budúcnosti konzultovať so všetkými stranami s cieľom 

zistiť výsledok ich úvah od skončenia konferencie o Cypre; 

 

 teritórium Varosha bolo vždy stredobodom hlavných problémov cyperského 

problému, ktoré bolo potrebné vyriešiť, a často bolo predmetom tvorivosti, pomocou 

ktorej sa samotná OSN v rôznych časových obdobiach s rôznymi krajinami, rôznymi 

subjektmi snažila zistiť, či by vyriešenie problému s ohradenou časťou Varosha mohlo 

byť istým druhom opatrenia na budovanie dôvery, ktorý by mohol priniesť prelom do 

komplexného riešenia problému;  

 

                                                 
1 V júli 2018 generálny tajomník vymenoval na túto pozíciu pani Jane Hollovú Luteovú. 
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 Bohužiaľ, toto sa v priebehu rokov nikdy nepodarilo, keďže rôzne návrhy gréckych 

Cyperčanov a tureckých Cyperčanov sa v tejto súvislosti nikdy nezlučovali. 

 

 

Vojenský dôstojník UNFICYP poskytol dodatočné informácie o situácii v časti Varosha 

vrátane premietania diapozitívov: 

 južná hranica teritória Varosha je sporná. UNFICYP vytvoril v časti Varosha šesť 

pozorovacích miest, z ktorých dve sú ešte dnes obsadené, aby sa zachoval vojenský 

status quo ohradenej oblasti Varosha; 

 

 pozícia OSN spočíva v tom, že od roku 1974 zodpovednosť za udržanie status quo v 

rámci ohradenej oblasti mesta Varosha majú turecké sily a v konečnom dôsledku s 

tureckou vládou;  

 

 aktivity ozbrojených síl OSN, ktoré sú poverené zachovaním mieru na Cypre, sú vo 

Varoshe obmedzené, ich prístup je možný iba cez kontrolné miesto tureckých síl na 

severe, mobilné hliadky OSN sú povolené s obmedzeniami, ktoré im boli uložené, ako 

napríklad zákaz zastavenia, obmedzenia rýchlosti a používanie určitej trasy. 

Pani Speharová odpovedala na otázky poslancov: 

 v súvislosti s Guterresovým rámcom: má byť dôverný a správy z médií vytvorili len 

zmätok. Bude sa však o ňom diskutovať a bude sa objasňovať v nadchádzajúcich 

konzultáciách so zúčastnenými stranami; 

 

 v súvislosti s hranicami teritória Varosha: nikdy neexistovala dohoda medzi OSN a 

vojenskými silami o presných podmienkach prímeria, keďže v roku 1974 došlo k 

prímeriu, ale dohoda o prímerí nebola nikdy uzavretá; 

 

 v súvislosti s OSN, ktorá podporuje myšlienku, aby sa skupine odborníkov umožnil 

prístup na územie Varosha s cieľom vyhodnotiť potreby obnovy: to je jedna z 

myšlienok medzi mnohými navrhnutými opatreniami na budovanie dôvery, ktoré sa 

objavili v priebehu rokov. Viceprezident USA p. Biden počas svojej návštevy v máji 

2014 prišiel s podobnou myšlienkou, ale, žiaľ, neprinieslo to ovocie a žiaden z týchto 

tvorivých nápadov nebol dodnes prijatý; 

 

 v súvislosti s otvorením hraničných priechodov Deryneia a Lefka: OSN by uvítala 

zavedenie tohto opatrenia na budovanie dôvery, o ktorom sa strany vzájomne dohodli 

a ktoré by bolo prospešné pre obe komunity; 

 

 v súvislosti s úlohou pána Erdogana: turecká vláda je kľúčovou stranou týchto 

rozhovorov, pokiaľ ide o bezpečnosť a záruky, a generálny tajomník sa pravidelne 

stretáva s Tureckom, tak ako sa pravidelne stretáva aj s mnohými ďalšími kľúčovými 

členskými štátmi. Keď sa stretne s pánom Erdoganom, Cyprus sa stáva jednou z tém, 

ale nie je to jediná téma. 
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Návšteva Famagusty  

Po stretnutí s pani Speharovou sa delegácia zastavila po predkladateľa petície a odcestovali 

autobusom do Famagusty, aby si prezreli uzavretú mestskú časť z dostupných miest. Počas 

tejto cesty predkladateľ petície aj pani Attalidesová z Európskeho styčného úradu pre 

budovanie mieru na Cypre poskytli delegácii informácie o bohatej histórii mesta Famagusta. 

Vstup na okupované územie cez hraničný priechod Strovília bol neúspešný. 

Od chvíle, keď autobus s delegáciou prešiel na okupované územie, ho sledovali zástupcovia 

nezákonnej podriadenej správy („úradníci ministerstva zahraničia“ a „polícia“), ako aj 

členovia tureckej ultranacionalistickej organizácie známej ako „šedí vlci“. 

Delegácia uskutočnila prehliadku pozdĺž zatvorenej mestskej časti vrátane jednej zastávky, 

aby si prezrela dom predkladateľa petície (stojaci tesne za ohradou), ktorý ho krátko 

predstavil členom delegácie, ktorí boli svedkami stavu, v akom sa nachádzajú domy 

európskych utečencov: vyrabované, opustené od základov, za ohradou s opakovanými znakmi 

informujúcimi všetkých, že je to uzavretá „vojenská oblasť“ a že fotografovanie alebo videá 

sú zakázané. Z domu predkladateľa petície delegácia odišla do farského kostola Ayia Zoni zo 

16. storočia, ktorý sotva vidieť za starými hrdzavými naftovými sudmi plnými betónu, so 

zničeným krížom, ale krásne vyrezávanou zvonicou, ktorá stále svedčí o jeho stáročnej 

nádhere.  

Delegácia sa rozhodla urobiť neplánovanú obchádzku na jediné vstupné miesto do mestskej 

časti Varosha, ktorú strážia turecké sily, kde predsedníčka vystúpila z autobusu, vystúpila na 

kontrolný bod, aby požiadala tureckého veliteľa, ktorý sa údajne volal Ali, o umožnenie 

prístupu delegácie do uzavretého mesta. Predsedníčku požiadali, aby počkala na tureckého 

veliteľa, ktorý sa s ňou stretne pri bráne; videla ho, ako k nej kráča, ale potom mu podľa 

všetkého zatelefonovali, obrátil sa a odišiel. Delegácia preto nemohla vstúpiť do časti 

Varosha. 

Návšteva prístupných častí pláže Famagusty, z ktorých je možné vidieť nábrežie zatvorenej 

časti Varosha, ale nesmú sa fotografovať, pretože sa považujú za „vojenskú zónu“ 

Delegácia potom pokračovala návštevou pláže Famagusta, kde šedí vlci zavesili turecké 

vlajky a veľmi znepokojujúcim spôsobom sa pokúsili priblížiť k členom delegácie, najmä k 

predsedníčke. 

K predsedníčke, a čiastočne aj k ostatným členom delegácie, hneď pristúpil dav okolo 150 

obyvateľov Famagusty (predovšetkým gréckych Cyperčanov), ktorí vykrikovali svoje prianie, 

mnohí zúfalí a v slzách, vrátiť sa do svojich domovov, v tesnej blízkosti za nimi bolo asi 20 

šedých vlkov, ktorí mávali tureckými vlajkami a vlajkami TRNC a pravou rukou robili 

charakteristické znaky svojej organizácie.  

Ako sa predpokladalo, bezpečnostné podmienky počas tejto konkrétnej návštevy, ktorá trvala 

približne 30 minút, ani zďaleka neboli ideálne, pretože atmosféra bola veľmi napätá. V tejto 

súvislosti nie je zrejmé, či by členovia „polície“, ktorí boli prítomní na pláži, zasiahli v 

prípade akejkoľvek udalosti, a ak áno, do akej miery, keďže šedí vlci sú známi beztrestnosťou 

za svoje zločiny a nikdy neboli stíhaní. 

Tlačová konferencia s primátorom mesta Famagusta Alexisom Galanosom v kultúrnom centre 

obce Famagusta v Deryneii  

Po návšteve pláže vo Famaguste sa delegácia vrátila späť do oblastí pod účinnou kontrolou 
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vlády Cyperskej republiky cez ten istý hraničný priechod Strovília a pokračovala plánovanou 

tlačovou konferenciou v Deryneii. 

Pred začiatkom tlačovej konferencie delegáciu veľmi emocionálne privítal dav okolo 300 

Famagusťanov, ktorých priviezli prenajaté autobusy z Nikózie, Limassolu a Larnaky. 

„Súcit s časťou Varosha nemôže maskovať bolestivú pravdu“, ako uvádzali miestne médiá. 

Predsedníčka vydala toto vyhlásenie:  

ÚRYVKY: 

„Uplynulo 44 rokov (od invázie v Turecku) a medzinárodné spoločenstvo (OSN, EÚ atď.) 

urobili všetko, čo mohli, Cyprus pristúpil k EÚ a dnes sme tu my, aby sme nadviazali na 

petíciu a na našu predchádzajúcu návštevu v roku 2007. Je to veľmi citlivá chvíľa pre Cyprus 

a Európu, čas plynie s odchodom generácií a obe komunity zabúdajú, ako spolu žiť. 

Nemôžem vám dať žiadnu nádej, že táto návšteva vyrieši konflikt a situáciu, vôbec žiadnu 

nádej, ale to, čo vám môžem sľúbiť, je, že tento výbor berie situáciu veľmi vážne a snaží sa 

preskúmať aj ten najmenší možný krok vpred, ktorý sa dá urobiť. V tomto procese preto 

používame politické zručnosti a obrovskú tvorivosť. Opätovne zdôrazňujeme našu hlbokú 

vieru, ktorá bola naposledy uvedená v našom uznesení z júla 2017, že prinavrátenie 

Famagusty by mohlo byť veľmi dobrým východiskovým bodom na ceste k úplnému 

zjednoteniu ostrova, ale Komisia a Rada pri tom trochu váhajú. Samozrejme, ide o základné 

hodnoty a zásady, na ktorých je založená EÚ. Bolo ťažké vysvetliť týmto veľmi zúfalým 

ľuďom, s ktorými sme sa stretli počas našej návštevy, že jediná vec, ktorú môžeme urobiť, je 

počúvať a vysloviť vaše požiadavky, udržať nádej, že nie ste v tom sami, že stojíme na vašej 

strane, dnes spolu s mojimi kolegami, so všetkými, dnes nie sme len Európania, my všetci 

sme Famagusťania“. 

Starosta mesta Famagusta Alexis Galanos uviedol, že Famagusta nie je len „opatrením na 

budovanie dôvery. Je oveľa viac než to. Ide o humanitárny problém Európy.“ 

Turecké cyperské médiá boli tiež pozvané na tlačovú konferenciu, ale zdá sa, že žiadne z nich 

nebolo prítomné. 

Závery a možné budúce kroky 

 Napriek veľmi emocionálnym stretnutiam s predkladateľom petície, jeho synom a 

ďalšími utečencami z Varoshe, ktorí od delegácie PETI požadovali konkrétne 

opatrenia, je ťažké v súčasnom politickom kontexte predpokladať, že balík opatrení na 

budovanie dôvery, ktorý zahŕňa prinavrátenie časti Varosha jeho zákonným 

obyvateľom, je možný bez uzavretia dohody o komplexnom vysporiadaní; významné 

a konkrétne opatrenie na zvýšenie dôvery, ako napríklad návrat časti Varosha jej 

zákonným obyvateľom s vyhliadkou mierového spolužitia na gréckom a tureckom 

Cypre, však môže byť jediným prostriedkom, ktorý by mohol podnietiť úsilie o 

dosiahnutie komplexného vyriešenia cyperskej otázky;  

 všetky predchádzajúce pokusy troch predsedníctiev Rady EÚ v rokoch 2005, 2006 a 

2010, ako aj hlavný plán viceprezidenta USA Bidena pre Famagustu v máji 2014 

týkajúci sa dosiahnutia komplexných dohôd, ktoré zahŕňali prinavrátenie časti 

Varosha jej predchádzajúcim obyvateľom pod správou OSN výmenou za iné časti, 

doposiaľ zlyhali; návrhy lídrov gréckych Cyperčanov týkajúce sa návratu časti 

Varosha sa tiež ukázali ako neúspešné;  
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 je zrejmé, že Turecko považuje mestskú časť Varosha za jednu z hlavných 

vyjednávacích podmienok pre územnú úpravu konečného rozvrhu rozhovorov o 

urovnaní; 

 Komisia aj OSN sú toho názoru, že komplexné riešenie, ktoré sa dosiahlo dohodou 

medzi lídrami oboch komunít, predstavuje najefektívnejší spôsob riešenia problémov 

súvisiacich s cyperskou otázkou vrátane návratu časti Varosha jej zákonným 

obyvateľom; 

 potreba tohto riešenia je však naliehavá aj mimoriadne dôležitá: výbor PETI vo svojej 

správe pred 10 rokmi už varoval pred nebezpečenstvom, že nezostáva veľa času, 

pretože ľudia na oboch stranách ostrova zabúdajú, ako spolu žiť a hovoriť jazykom 

druhej komunity; rastú nové generácie a mnohí z tých, ktorí si pamätajú Cyprus pred 

rokom 1974, už zomreli; 

 takisto je jasné, že Turecko absolútne nerešpektuje uznesenia Európskeho parlamentu;  

 preto je dôležité, aby sa presadzovali existujúce rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, 

ktorá je jedinou nadnárodnou organizáciou, ktorá môže vyvíjať skutočný tlak na 

Turecko: v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 550 (1984) v odseku 5 sa výslovne 

„vyzýva na presun tejto oblasti (Varosha) do správy Organizácie Spojených národov“; 

Rezolúcia BR OSN č. 789 (1992) v odseku 8 písm. c) opätovne vyzýva, aby „oblasť, 

ktorá je v súčasnosti pod kontrolou mierových síl Spojených národov na Cypre, bola 

rozšírená o oblasť Varosha“. 

 

Odporúčania 

1. vyzýva Európsku komisiu, vysokú predstaviteľku pre zahraničné veci a bezpečnostnú 

politiku, Radu EÚ a všetky členské štáty EÚ, aby v Bezpečnostnej rade OSN predložili nové 

uznesenie, v ktorom by požadovali politické a hospodárske sankcie proti Turecku za jeho 

agresívne činy vo východnom Stredozemí a za nedodržanie rezolúcií Bezpečnostnej rady 

OSN č. 550 (1984) a č. 789 (1992). 
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