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Wprowadzenie 

W dniach 7–8 maja 2018 r. Komisja Petycji przeprowadziła wizytę informacyjną na Cyprze, 

w Famaguście. Celem wizyty, której przewodniczyła przewodnicząca komisji Cecilia 

Wikström, była ponowna ocena i aktualizacja informacji na temat sytuacji w Famaguście, a w 

szczególności na temat zamkniętej dzielnicy miasta o nazwie Warosza, w kontekście petycji 

733/2004 złożonej przez Loizosa Afxentiou w imieniu Ruchu Uchodźców z Famagusty, 10 

lat po poprzedniej wizycie informacyjnej komisji, która odbyła się w dniach 25–28 listopada 

2007 r. 

7 maja, w poniedziałek, w Domu UE w Nikozji odbyły się spotkania członków delegacji ze 

składającym petycję, dwiema organizacjami społeczeństwa obywatelskiego reprezentującymi 

obie społeczności oraz burmistrzem i członkami Rady Miasta Famagusta, a następnie kolacja 

robocza, którą organizował przewodniczący Izby Reprezentantów Demetris Syllouris, z 

udziałem Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Cypryjskiej Nikosa Christodoulidesa i 

burmistrza Famagusty Alexisa Galanosa.  

8 maja, we wtorek, delegacja spotkała się z Elizabeth Spehar, specjalną przedstawiciel 

Sekretarza Generalnego ONZ na Cyprze i szefową misji Sił Pokojowych Organizacji 

Narodów Zjednoczonych na Cyprze (UNFICYP), a następnie udała się do Famagusty i z 

dostępnych miejsc obejrzała zamkniętą dzielnicę miasta, w tym ulicę naprzeciwko domu 

składającego petycję oraz część plaży. Tego dnia odbyła się także konferencja prasowa z 

udziałem burmistrza Famagusty Alexisa Galanosa. Miała ona miejsce w centrum kultury 

gminy Famagusta w Derinii i zakończyła oficjalną część programu. 

Kontekst historyczny i prawo międzynarodowe 

W następstwie zamachu stanu przeprowadzonego 15 lipca 1974 r. przez grecką juntę 

wojskową przeciwko arcybiskupowi Makariosowi w dniu 20 lipca 1974 r. Turcja najechała 

Cypr. Famagusta została zdobyta podczas drugiej fazy inwazji tureckiej w sierpniu 1974 r., 

gdy jej mieszkańcy uciekli przed postępującymi wojskami tureckimi. Następnie na dużej 

części miasta – około 6,5 km2 – w dużej mierze pokrywającej się z obszarem dzielnicy 

Warosza i zamieszkałej głównie przez greckich Cypryjczyków ustanowiono „strefę 

zakazaną”, którą odgrodzono, zastrzegając dostęp do niej wyłącznie dla upoważnionych 

członków tureckiego personelu wojskowego. Przez następne dwa lata obszar ten był przez 

turecką armię systematycznie plądrowany. Większość zagrabionych dóbr przetransportowano 

do Turcji i sprzedano na aukcjach, a część rozdano nielegalnym osadnikom przywiezionym z 

Turcji na wyspę. 

Powrót Waroszy w ręce jej prawowitych mieszkańców pod administracją ONZ przewidziano 

w porozumieniu wysokiego szczebla z 1979 r., rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ 550 

(1984) i 789 (1992), sprawozdaniu Komisji Petycji z dnia 17 lipca 2008 r., deklaracji 

Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2012 r. oraz najnowszej rezolucji Parlamentu 

Europejskiego z dnia 6 lipca 2017 r. 

Dalsza okupacja 37 % terytorium Republiki Cypryjskiej, w tym Waroszy, przez siły tureckie 

stanowi rażące naruszenie prawa międzynarodowego i łamanie przez Turcję i jej nielegalną 

administrację na terytoriach okupowanych podstawowych praw człowieka przynależnych 

obywatelom UE. 

Od przystąpienia Cypru do UE w dniu 1 maja 2004 r.  Komisja, trzy prezydencje Rady i 

wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden bezskutecznie angażowali się w próby 
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osiągnięcia „porozumień pakietowych” obejmujących bezpośredni (LU, FI) lub pośredni (BE) 

zwrot dzielnicy Warosza jej poprzednim mieszkańcom pod administracją ONZ w zamian za 

inne ustępstwa.  

 

Rozwój sytuacji od czasu poprzedniej wizyty informacyjnej, która odbyła się w dniach 25–28 

listopada 2007 r. 

W 2010 r. ówczesny prezydent Republiki Cypryjskiej Dimitris Christofias przedstawił 

propozycję obejmującą zwrot Waroszy, niestety bez powodzenia.  

W 2013 r. po wygraniu wyborów prezydenckich Nikos Anastasiades zaproponował pakiet 

środków budowy zaufania, który obejmował zwrot Waroszy. W 2015 r. na dobre rozpoczęły 

się zasadnicze negocjacje w sprawie kompleksowej ugody, które przyniosły bezprecedensowe 

postępy w większości z sześciu rozdziałów negocjacyjnych i zakończyły się otwarciem w 

Genewie konferencji w sprawie Cypru w dniu 11 stycznia 2017 r., zaledwie kilka dni po 

objęciu urzędu przez Sekretarza Generalnego ONZ Antónia Guterresa.  

Niestety konferencja zakończyła się 7 lipca 2017 r. w Crans-Montanie (Szwajcaria) bez 

osiągnięcia porozumienia, głównie z powodu nieprzejednanego stanowiska Turcji w 

kwestiach bezpieczeństwa i gwarancji.  

Wznowienie rozmów w sprawie ugody na Cyprze pozostaje niepewne, ponieważ niedawny 

kryzys dotyczący poszukiwania gazu na morzu spowodował, że również ta kwestia jest 

wiązana z perspektywami wznowienia procesu rozstrzygania sporu. Przywódcy społeczności 

nie zdołali przezwyciężyć impasu podczas wydarzenia towarzyskiego zorganizowanego przez 

Elizabeth Spehar 16 kwietnia 2018 r. W lipcu 2018 r. Sekretarz Generalny ONZ mianował 

Jane Holl Lute swoim osobistym wysłannikiem, aby przenalizować wnioski poszczególnych 

stron po konferencji w Crans-Montanie.  

Petycja 

Petycja 733/2004 złożona do Komisji Petycji w lipcu 2004 r. przez Loizosa Afxentiou w 

imieniu Ruchu Uchodźców z Famagusty, reprezentującego ponad 30 000 obywateli UE – 

uchodźców z Famagusty po sierpniu 1974 r. oraz ich potomków. 

W petycji wezwano do włączenia zwrotu zamkniętej dzielnicy Famagusty jej prawowitym 

mieszkańcom do kompleksowych środków zaproponowanych przez Komisję Europejską w 

celu położenia kresu izolacji społeczności Turków cypryjskich. 

W petycji wezwano także, aby po zwróceniu zamkniętej dzielnicy Famagusty jej prawowitym 

mieszkańcom przeprowadzić remont portu Famagusta i modernizację umożliwiającą 

wznowienie działalności portu. Po zakończeniu prac renowacyjnych port mógłby podlegać 

organowi portowemu – prywatnemu przedsiębiorstwu będącego w równym stopniu 

współwłasnością obu społeczności. 

W petycji zwrócono uwagę, że zwrot zamkniętej dzielnicy Famagusty jej prawowitym 

mieszkańcom nie będzie wiązał się z koniecznością przesiedlenia ludności na obszarach 

okupowanych, ponieważ ta część miasta pozostaje niezamieszkana od początku okupacji 

tureckiej w sierpniu 1974 roku. 

Deklarowanym celem petycji było stworzenie miasta, w którym obie społeczności wyspy w 

atmosferze bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku będą skutecznie współpracować, aby 

osiągnąć pokojowe współistnienie i dobrobyt, który większość Cypryjczyków chciałaby 

dzielić w ramach zjednoczonego, dwuspołecznościowego, dwustrefowego, federalnego 
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państwa cypryjskiego. 

Notabene: w tym miejscu należy zauważyć, że w dniu 27 lutego 2006 r. Rada przyjęła 

rozporządzenie (WE) nr 389/2006 ustanawiające instrument wsparcia finansowego w celu 

stymulowania rozwoju gospodarczego tureckiej wspólnoty cypryjskiej. Z drugiej strony 

należy zauważyć, że Warosza pozostaje odcięta przez Turcję, jak stwierdzono w 

odpowiednich dokumentach Rady Bezpieczeństwa ONZ. Turecka okupacja wojskowa 

obejmuje obszar odpowiadający 37 % terytorium Republiki Cypryjskiej. Warosza do dziś 

pozostaje jedynym niedostępnym i odizolowanym obszarem w okupowanej części Cypru, 

będącym pod bezpośrednią kontrolą armii tureckiej. 

Na mocy wspomnianego rozporządzenia na lata 2006–2016 zaprogramowano łącznie kwotę 

449 mln EUR. Na lata 2014–2020 w wieloletnich ramach finansowych UE przewidziano 30 

mln EUR rocznie. 

Podsumowanie spotkań 

Wstęp 

Wszystkie spotkania otwierała przewodnicząca, która zawsze rozpoczynała od przedstawienia 

członków delegacji, określenia celów misji i zwrócenia się do poszczególnych osób lub 

instytucji z pytaniem, jakie konkretne działania należy ich zdaniem podjąć, aby osiągnąć cel 

petycji. 

Wszystkie spotkania przewodnicząca kończyła podziękowaniami dla uczestników, 

zobowiązując się do niezamykania petycji i do dalszego zaangażowania, nie składając 

żadnych obietnic, ale podkreślając fakt, że politycy nie mogą i nie powinni się poddawać i że 

bez względu na to, jak trudne może się to wydawać w obecnej sytuacji, rozwiązanie ludzkiej 

tragedii dzielnicy Warosza musi być – i będzie – znalezione.  

Informacje przedstawione przez Ierotheosa Papadopoulosa, szefa przedstawicielstwa KE na 

Cyprze, oraz Andreasa Kettisa, szefa biura łącznikowego PE na Cyprze 

A. Kettis i I. Papadopoulos powitali delegację i przedstawili informacje dotyczące głównie 

następujących aspektów: 

 Historia inwazji na Famagustę i zdobycia miasta w sierpniu 1974 r. 

 Pakiet środków budowy zaufania obejmujący zwrot Waroszy, zaproponowany przez 

prezydenta Anastasiadesa po jego wyborze w 2013 r., oraz kontrpropozycja Turków 

cypryjskich. 

 Nieudana próba mediacji ze strony wiceprezydenta USA Joe Bidena podjęta podczas 

jego wizyty na wyspie w dniach 21–22 maja 2014 r., obejmująca propozycję 

umożliwienia grupie międzynarodowych ekspertów wjazdu na teren Waroszy i 

złożenia sprawozdania na temat pilnych potrzeb w zakresie odbudowy. 

 Bezprecedensowe postępy w negocjacjach od maja 2015 r. do lipca 2017 r., 

poczynione przez obu przywódców: N. Anastasiadesa i M. Akinciego. 

 Zamknięcie w dniu 7 lipca 2017 r. konferencji w sprawie Cypru w Crans-Montanie, 

głównie z powodu braku porozumienia w sprawie rozdziału dotyczącego 

bezpieczeństwa i gwarancji, który jest jedynym zewnętrznym aspektem problemu 

cypryjskiego, ponieważ obejmuje uprawnienia państw-gwarantów – Grecji, Turcji i 
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Zjednoczonego Królestwa – wynikające z traktatu gwarancyjnego i traktatu o 

przymierzu z 1960 r. 

 Odmienne postrzeganie przez Turcję oraz przywódcę i wspólnotę Turków cypryjskich 

wykonalności wprowadzenia rozwiązania federalnego. 

 Niedawny kryzys związany z poszukiwaniem gazu na morzu, polegający na 

zablokowaniu przez tureckie siły morskie operacji wiertniczych prowadzonych przez 

statek koncernu ENI w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru. 

 Agresywna retoryka Recepa Erdogana w przededniu przyspieszonych wyborów 

prezydenckich i parlamentarnych w Turcji, które odbyły się 24 czerwca. 

Na zakończenie przewodnicząca przedstawiła kilka komunikatów dotyczących 

bezpieczeństwa, komunikacji i innych aspektów zaplanowanej na następny dzień wizyty w 

Famaguście. 

W odpowiedzi na pytania członków delegacji Andreas Kettis odniósł się również pokrótce do 

dotyczących praw własności orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach 

przeciwko Turcji, które przynajmniej w jednym przypadku poskutkowały wypłatą 

odszkodowania. 

Spotkanie ze składającym petycję 

Loizos Afxentiou przybył na spotkanie z delegacją razem z 18-letnim synem Andreasem, 

który odbywa obowiązkową 14-miesięczną służbę w cypryjskiej straży narodowej.  

Składający petycję opowiedział, jak wieczorem 14 sierpnia 1974 r. jego rodzina uciekła z 

Famagusty w przekonaniu, że uciekają tylko na jedną noc i że następnego dnia będą mogli 

wrócić. Od tego czasu minęły 44 lata, a składający petycję wciąż marzy o powrocie do domu. 

Następnie opowiedział, jak po zdobyciu Famagusty turecka armia zamknęła znaczną część 

miasta, uznała ją za strefę wojskową, a następnie systematycznie grabiła. Obszar ten jest w 

dalszym ciągu zamknięty, niszczenia pod działaniem żywiołów, jest bezpośrednio 

kontrolowany przez tureckie siły zbrojne i turecki rząd i przedstawia obraz okrutnej 

irracjonalności tureckiej okupacji. Dom składającego petycję znajduje się tuż za ogrodzeniem 

wewnątrz zamkniętej dzielnicy, splądrowany i pusty, lecz nadal przyciąga, bo to jednak dom.   

Życie składającego petycję zmieniło się dramatycznie po ucieczce z Famagusty, ponieważ 

jego rodzina stała się uchodźcami we własnym kraju. Pokolenie, które uczyniło z Famagusty 

tętniący życiem, kosmopolityczny ośrodek, jakim było to miasto do 1974 r., nieodwołalnie 

odchodzi. Posiadają jedynie cenne wspomnienia, uchodźcze blizny i niespełnione pragnienie 

powrotu do domu, choćby jako miejsca ostatecznego spoczynku. 

Składający petycję poinformował delegację, że w świetle wyników ostatniej wówczas próby 

rozwiązania problemu cypryjskiego w kwietniu 2004 r. i w związku z przystąpieniem Cypru 

do Unii Europejskiej przygotował petycję, którą 20 lipca 2004 r. oddał w ręce świeżo 

wybranego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Josepa Borrela Fontellesa. Wraz z 

24 innymi mieszkańcami Famagusty udał się do Parlamentu Europejskiego i zorganizował 

jednodniową demonstrację, podczas której wzywano do zjednoczenia Cypru, do czego 

pierwszym krokiem byłoby zwrócenie prawowitym mieszkańcom zamkniętej dzielnicy 

Famagusty. Podkreślił, że jest zdeterminowany powrócić do Famagusty, i dodał, że jego 

rodzina rozmawiała na ten temat i uzgodniła, że powróci tam, gdy tylko stanie się to możliwe. 

Syn składającego petycję Andreas powiedział, że on i jego starszy brat uważają Famagustę za 

swoje rodzinne miasto, pomimo że urodzili się i wychowali w innym mieście na Cyprze. 
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Famagustę poznał dzięki rodzicom i dziadkom, a także odwiedzając miasto i dom rodzinny 

znajdujący się tuż za ogrodzeniem. 

Andreasa zapytano, czy ma przyjaciół wśród Turków cypryjskich i co inni Grecy cypryjscy w 

jego wieku sądzą o cypryjskich Turkach. Odpowiedział, że poznał cypryjskich Turków za 

pośrednictwem ojca i uważa ich za Cypryjczyków, ale niestety nie miał możliwości 

nawiązania przyjaźni z Turkami cypryjskimi na wolnych obszarach Cypru. Ma przyjaciół 

chodzących do prywatnej szkoły w Nikozji (English School), do której uczęszczają również 

Turcy cypryjscy; przyjaciele ci mówią, że nie utrzymują normalne stosunki z Turkami 

cypryjskimi. 

Na koniec składający petycję wyraził nadzieję, że Komisja Petycji przedstawi sprawozdanie 

na temat obecnych warunków okupacji Famagusty oraz potwierdzi wnioski z poprzedniej 

misji informacyjnej i z przedstawionego w 2008 r. sprawozdania z tej misji, ponieważ w 

ciągu ostatnich 10 lat nic się nie zmieniło, a wszyscy cypryjscy uchodźcy, w tym uchodźcy z 

Famagusty, wciąż nie mogą wieść życia, które wiedliby, gdyby mogli bez przeszkód 

przebywać w Famaguście i gdyby Cypr nie znajdował się pod okupacją. Następnie stwierdził, 

że społeczność międzynarodowa reaguje na politykę lub działania państw (innych niż Turcja), 

które zagrażają pokojowi międzynarodowemu lub naruszają prawa człowieka lub 

podstawowe wolności, przez nakładanie sankcji w celu zapewnienia ponownego 

przestrzegania prawa międzynarodowego. Zwrócił się do Komisji Petycji, aby wezwała 

Turcję do wyznaczenia konkretnej daty, do której zrzeknie się kontroli nad zamkniętą 

dzielnicą Famagusty na rzecz jej prawowitych mieszkańców, a przed tą datą umożliwi 

ekspertom, w tym Grekom i Turkom cypryjskim, wejście na ten teren w celu oceny jego stanu 

i przygotowania sprawozdania na temat działań niezbędnych do  odnowienia dzielnicy. Jeżeli 

rząd Turcji nie odpowie na to wezwanie, Unia Europejska musi wezwać do nałożenia na 

Turcję sankcji, dopóki nie zacznie ona przestrzegać prawa międzynarodowego i nie przestanie 

naruszać praw człowieka i podstawowych wolności obywateli UE.   

Spotkanie z przedstawicielami organizacji społeczeństwa obywatelskiego reprezentujących 

obie społeczności 

Yiota Afxentiou i Serdar Atai, przedstawiciele organizacji reprezentujących obie 

społeczności, odpowiednio „Famagusta Our City” (Nasze Miasto Famagusta) i „Famagusta 

Initiative” (Inicjatywa Famagusta), zaznaczyli, co następuje: 

 Mocno wierzą oni, że zwrot dzielnicy Warosza prawowitym mieszkańcom można 

zrealizować niezależnie od ogólnego rozwiązania. 

 Takie posunięcie byłoby doskonałym środkiem budowy zaufania. 

 Obywatele Famagusty znajdują się w opisywanej sytuacji z powodu polityki 

niszczącej więzi między obydwoma społecznościami. 

 Wzywają UE do podjęcia działań mających na celu zwrot Waroszy. 

 W parze ze zwrotem Waroszy jej prawowitym mieszkańcom szedłby remont portu 

Famagusta i jego eksploatacja pod nadzorem UE. 

 Niestety Turcja wykorzystuje Waroszę jako kartę przetargową. 

 Organizacje obywatelskie cypryjskich Greków i Turków po raz pierwszy połączyły 

siły w 2012 r. i w kwietniu 2014 r., organizując wspólne obchody Wielkiego Piątku, w 

których wzięło udział 5000 osób należących do obu społeczności. 
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 Stałe organizowanie takich wspólnych imprez jest bardzo przydatne w propagowaniu 

pojednania obu społeczności. 

Następnie delegacja wysłuchała bardzo emocjonalnego apelu kobiety o imieniu Tonia i jej 

matki Kleopatry, które wyraziły ubolewanie z powodu utraty majątku, sprzedanego na aukcji 

przez turecką armię okupacyjną, ale domagały się odzyskania przynajmniej wspomnień. 

Spotkanie z burmistrzem Famagusty Alexisem Galanosem i przywódcami grup politycznych 

zasiadających w Radzie Miasta Famagusta 

Alexis Galanos przedstawił następujące stanowisko: 

 Famagusta to miejsce ludzkiej tragedii i problem humanitarny, a nie punkt w 

negocjacjach; w związku z tym sprzeciwia się wykorzystywaniu tego miejsca przez 

Turcję jako karty przetargowej. 

 Przypomniał treść rezolucji 550 i 789 Rady Bezpieczeństwa ONZ. 

 Zwrócenie Waroszy mieszkańcom byłoby doskonałym środkiem budowy zaufania. 

 Potwierdził życzenie Rady Miasta Famagusta, by ponownie zjednoczyć się ze 

społecznością Turków cypryjskich i wspólnie budować Republikę Federalną Cypru. 

 Wezwał delegację do ponownego przedstawienia wcześniejszych rezolucji, 

stanowczego trzymania się zasad europejskich i odrzucenia szantażu ze strony Turcji. 

 

Kolacja robocza na zaproszenie przewodniczącego Izby Reprezentantów Demetrisa 

Syllourisa 

Demetris Syllouris powitał delegację, z zadowoleniem przyjął fakt zorganizowania po 10 

latach kolejnej wizyty informacyjnej oraz wyraził uznanie dla ciągłego wsparcia udzielanego 

przez Parlament Europejski w walce narodu cypryjskiego o sprawiedliwość. Powiedział, że 

Komisja Petycji odgrywa kluczową rolę w kontaktach obywateli z instytucjami UE oraz w 

zmniejszaniu deficytu demokratycznego w Unii. Mimo że decyzje komisji nie są wiążące, 

oczekuje on, że UE i jej instytucje okażą konkretną solidarność i będą wywierać większe 

naciski, na Turcję, by w pełni wywiązywała się z zobowiązań państwa kandydującego oraz 

porzuciła nieprzejednaną postawę i ekspansjonistyczną politykę. Zwrócił uwagę, że każde 

rozwiązanie problemu Cypru musi być zgodne z rezolucjami i decyzjami Rady 

Bezpieczeństwa ONZ oraz w pełni zgodne z europejskimi wartościami i zasadami, 

wspólnotowym dorobkiem prawnym, prawem międzynarodowym i poszanowaniem praw 

człowieka. W tym kontekście wspomniał o rezolucjach 550 i 789 Rady Bezpieczeństwa ONZ 

oraz bieżących wysiłkach Izby Reprezentantów, w tym o jej własnych rezolucjach, na rzecz 

zwrócenia Waroszy jej prawowitym mieszkańcom, stanowiącego kluczowy element 

rozwiązania problemu cypryjskiego. Działanie to, jako środek budowy zaufania, mogłoby 

stać się katalizatorem kompleksowej ugody, tworząc warunki współpracy, wzajemnego 

szacunku i zaufania między obiema społecznościami Cypru. Przewodniczący potwierdził 

zaangażowanie Greków cypryjskich na rzecz kompleksowego, sprawiedliwego i trwałego 

rozwiązania problemu cypryjskiego. Na koniec wyraził nadzieję, że armia okupacyjna choć 

raz porzuci swoje nieprzejednane i prowokacyjne stanowisko i pozwoli delegacji, choćby w 

ostatniej chwili, wejść do zamkniętej dzielnicy Famagusty i na własne oczy zobaczyć 

konsekwencje tureckiej inwazji. 

Następnie misję informacyjną Komisji Petycji udającą się do okupowanej Famagusty powitał 
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Minister Spraw Zagranicznych Republiki Cypryjskiej Nikos Christodoulides. Minister uznał 

tę misję za szczególnie ważną, ponieważ prowadzi ją Parlament Europejski, jedyna instytucja 

UE, która jest wybierana bezpośrednio przez obywateli państw członkowskich Unii. 

Jednocześnie zaznaczył, że wizyta Komisji ma miejsce w bardzo szczególnym momencie, w 

czasie gdy sekretarz generalny ONZ podejmuje kolejną próbę wznowienia rozmów od czasu 

ostatniej, nieudanej próby w Crans-Montanie, gdzie po raz pierwszy od rozpoczęcia 

negocjacji w 1976 r. było tak blisko osiągnięcia porozumienia. Problem cypryjski jest 

problemem europejskim; minister z zadowoleniem przyjął zaangażowanie instytucji UE w 

próbę znalezienia rozwiązania, które nie będzie odbiegać od wartości i zasad UE i będzie 

zgodne ze wspólnotowym dorobkiem prawnym. W rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ i 

Parlamentu Europejskiego bardzo wyraźnie podkreślono znaczenie zwrotu zamkniętej 

dzielnicy Warosza jej prawowitym mieszkańcom, co mogłoby stać się katalizatorem w 

dążeniach do rozwiązania problemu cypryjskiego. Dlatego szczególnie ważne jest, aby 

kwestia zwrotu zamkniętej dzielnicy Warosza pozostawała na pierwszym planie i była w 

dalszym ciągu przedmiotem zainteresowania mediów, ponieważ stanowi ona również rażące 

pogwałcenie praw człowieka. Jego zdaniem właśnie to należy do głównych osiągnięć wizyty 

Komisji Petycji. Po wizycie i przyjęciu sprawozdania z misji przewodniczący Parlamentu 

Europejskiego może na najbliższej sesji plenarnej zwrócić uwagę Rady Europejskiej na 

kwestię zamkniętej dzielnicy Warosza. W kwestii przejścia granicznego w Derinii 

prowadzącego do zamkniętej dzielnicy miasta minister potwierdził, że odpowiednie 

procedury otwarcia tego przejścia są na zaawansowanym etapie, i wyraził nadzieję, że 

zostanie ono otwarte do dnia 1 lipca 2018 r., zgodnie z ustaleniami. Będzie to bardzo 

pozytywne wydarzenie, które wzmocni również żądania dotyczące zwrotu Waroszy. 

 

 

Spotkanie z Elizabeth Spehar, specjalną przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ na 

Cyprze i szefową misji Sił Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych na Cyprze 

(UNFICYP) 

Elizabeth Spehar bardzo serdecznie powitała delegację i przedstawiła najważniejsze 

informacje na temat obecnej sytuacji na wyspie, roli ONZ w tym regionie oraz sytuacji od 

czasu rozmów w Crans-Montanie: 

 W okresie od maja 2015 r. (wybór M. Akinciego) do lipca 2017 r. osiągnięto 

bezprecedensowe postępy w wielu rozdziałach negocjacyjnych; na koniec zostawiono 

dwa najtrudniejsze (spośród sześciu): w kwestii terytorium osiągnięto przełom, do 

rozwiązania pozostała jeszcze kwestia bezpieczeństwa i gwarancji. 

 

 W rezultacie w styczniu 2017 r. rozpoczęto konferencję w sprawie Cypru, 

kontynuowaną w czerwcu i lipcu w Crans-Montanie; zastosowano „podejście 

pakietowe” i starano się osiągnąć porozumienie we wszystkich rozdziałach 

negocjacyjnych; nowo wybrany Sekretarz Generalny ONZ odegrał bardzo aktywną 

rolę w ostatniej rundzie negocjacji i opracował „ramy Guterresa”.  
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 Spehar określiła ramy Guterresa jako jedno z największych osiągnięć i „spuściznę” 

Crans-Montany, której nie należy marnować, ponieważ mogą okazać się kluczowe dla 

wznowienia procesu w przyszłości.   

 

 Od czasu zamknięcia konferencji w sprawie Cypru w dniu 7 lipca 2017 r. nie 

prowadzono żadnych negocjacji, a nieufność między stronami pogłębiła się.  

 

 Dobre usługi Sekretarza Generalnego ONZ pozostają dostępne w ramach mandatu 

Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale do wznowienia negocjacji potrzebna jest wola 

wszystkich stron oraz wspólna wizja kierunku, w którym strony zmierzają, i sposobu 

osiągnięcia celu.  

 

 Będzie to możliwe wyłącznie wtedy, gdy strony, a w szczególności obaj przywódcy 

(jest to proces kierowany przez przywódców) dojdą do przekonania, że możliwy jest 

powrót do konstruktywnych negocjacji zorientowanych na wyniki. 

 

 Nieformalna kolacja z dwoma przywódcami, którą E. Spehar zorganizowała 16 

kwietnia 2018 r., odbyła się w serdecznej atmosferze, ale nie przyniosła rezultatów.  

 

 Aby określić aktualne stanowisko wszystkich stron, potrzebny jest bardziej 

zorganizowany i sformalizowany proces; w tym celu Sekretarz Generalny wybiera 

obecnie tymczasowego wysłannika1, który w najbliższej przyszłości przeprowadzi 

konsultacje ze wszystkimi stronami w celu ustalenia, jakie są ich wnioski po 

zamknięciu konferencji w sprawie Cypru. 

 

 Warosza zawsze należała do najważniejszych problemów wymagających rozwiązania 

w konflikcie cypryjskim, często była przedmiotem kreatywnych propozycji rozwiązań 

przedstawianych w różnych momentach przez różne państwa, organy, samą ONZ, 

próbujące przekonać się, czy rozwiązanie kwestii odciętej od świata dzielnicy 

Warosza może być środkiem budowy zaufania i czynnikiem przełomowym w 

osiągnięciu kompleksowej ugody.  

 

 Niestety na przestrzeni lat okazało się to niemożliwe, ponieważ propozycje w tym 

zakresie przedstawiane przez cypryjskich Greków i Turków nigdy nie były zbieżne. 

 

 

Oficer UNFICYP przedstawił dodatkowe informacje na temat sytuacji w Waroszy, w tym 

prezentację slajdów: 

 Sporna jest południowa granica Waroszy; misja UNFICYP utworzyła na terenie 

dzielnicy sześć stanowisk obserwacyjnych, z których dwa są nadal obsadzone, w celu 

utrzymania na odgrodzonym obszarze Waroszy wojskowego status quo. 

 

                                                 
1 W lipcu 2018 r. Sekretarz Generalny wyznaczył na to stanowisko Jane Holl Lute. 



PE622.200v02-00 10/21 CR\1169798PL.docx 

PL 

 ONZ stoi na stanowisku, że od 1974 r. odpowiedzialność za utrzymanie status quo na 

ogrodzonym obszarze Waroszy spoczywa na siłach tureckich, a ostatecznie na rządzie 

Turcji.  

 

 Działania UNFICYP w Waroszy są ograniczone; wjechać do dzielnicy można tylko od 

północy, przez punkt kontrolny utrzymywany przez siły tureckie; wjazd mobilnych 

patroli ONZ jest możliwy, ale z ograniczeniami: np. zakaz zatrzymywania się, 

ograniczenia prędkości i poruszanie się po konkretnej trasie. 

E. Spehar udzieliła następujących odpowiedzi na pytania członków delegacji: 

 W kwestii ram Guterresa: jest to dokument poufny i doniesienia medialne 

doprowadziły jedynie do nieporozumień. Zostanie on jednak przedyskutowany i 

objaśniony w trakcie zbliżających się konsultacji ze stronami. 

 

 W kwestii granic Waroszy: ONZ nigdy nie zawarła z walczącymi siłami porozumienia 

określającego dokładnie linię zawieszenia broni; w 1974 r. ogłoszono zawieszenie 

broni, ale nie podpisano żadnego porozumienia w tej sprawie. 

 

 W kwestii poparcia ONZ dla pomysłu powołania grupy ekspertów, którym zostanie 

przyznane prawo wstępu do dzielnicy Warosza w celu oceny potrzeb w zakresie 

odbudowy: Jest to jeden z wielu pojawiających się od lat pomysłów na środki budowy 

zaufania. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podczas swojej wizyty w 

maju 2014 r. przedstawił podobny pomysł, jednak niestety nie przyniósł on 

rezultatów; do dziś nie zaakceptowano żadnego z tych kreatywnych rozwiązań. 

 

 W kwestii otwarcia przejść granicznych w Derinii i Lefce: ONZ z zadowoleniem 

przyjęłaby wdrożenie tego środka budowy zaufania, który został uzgodniony przez 

obie strony i byłby korzystny dla obu społeczności. 

 

 W sprawie roli Recepa Erdogana: Rząd turecki jest w kontekście bezpieczeństwa i 

gwarancji kluczową stroną tych rozmów; Sekretarz Generalny regularnie spotyka się z 

Turcją, tak samo jak z innymi kluczowymi państwami członkowskimi. W czasie 

spotkań z Recepem Erdoganem Cypr jest jednym z tematów rozmów, ale nie jedynym. 

Wizyta w Famaguście  

Po spotkaniu z Elizabeth Spehar delegacja udała się autobusem do Famagusty w celu 

obejrzenia z dostępnych miejsc odciętej części miasta; po drodze zabrano ze sobą 

składającego petycję. W trakcie podróży zarówno składający petycję, jak i Alexandra 

Attalides z Biura Kontaktowego PE na Cyprze dostarczyli delegacji cennych informacji na 

temat bogatej historii Famagusty. 

Wjazd przez przejście graniczne w Strovilii na okupowane terytorium odbył się bez 

przeszkód. 

Od momentu wjazdu autobusu na tereny okupowane za delegacją podążali przedstawiciele 

nielegalnej administracji podporządkowanej Turcji („urzędnicy MSZ” i „policja”) oraz 

członkowie tureckiej ultranacjonalistycznej organizacji „Szare Wilki”. 
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Delegacja przejechała wzdłuż zamkniętej dzielnicy miasta, zatrzymując się, aby obejrzeć dom 

składającego petycję (znajdujący się tuż za ogrodzeniem), który wygłosił krótką prezentację 

dla członków delegacji, a ci mogli na własne oczy zobaczyć, w jakim stanie są domy 

europejskich uchodźców: ograbione i wystawione na działanie sił przyrody, ogrodzone i 

oznakowane jako „obszar wojskowy”, objęty zakazem fotografowania i filmowania. Od domu 

składającego petycję delegacja przeszła do XVI-wiecznego kościoła parafialnego Ayia Zoni, 

ledwo widocznego zza starych zardzewiałych starymi beczek na ropę, obecnie zalanych 

betonem; krzyż kościoła zerwano, ale pięknie rzeźbiona dzwonnica w dalszym ciągu 

świadczy o dawnej świetności.  

Delegacja podjęła nieplanowaną decyzję o przejeździe do jedynego punktu wjazdu do 

Waroszy, strzeżonego przez siły tureckie, gdzie przewodnicząca wyszła z autobusu, podeszła 

do punktu kontrolnego i zażądała spotkania z dowódcą tureckim o imieniu Ali w celu 

domagania się możliwości wstępu delegacji do zamkniętego miasta. Została poinformowana, 

że dowódca spotka się z nią przy bramie. Zobaczyła, że mężczyzna zaczyna iść w jej 

kierunku, ale potem najwyraźniej odebrał telefon, odwrócił się i odszedł. W związku z tym 

delegacji nie zezwolono na wjazd na teren Waroszy. 

Wizyta na dostępnych częściach plaży Famagusty, z których można zobaczyć nadbrzeże 

odciętej dzielnicy Warosza, ale nie można go sfotografować, ponieważ jest to teren uznawany 

„obszar wojskowy” 

Następnie delegacja udała się na plażę w Famaguście, gdzie „Szare Wilki” rozwiesiły tureckie 

flagi i zachowując się bardzo niepokojąco, próbowały zbliżyć się do członków delegacji, w 

szczególności do przewodniczącej. 

Do przewodniczącej, a w mniejszym stopniu także do pozostałych członków delegacji, 

natychmiast  przystąpił tłum składający się z około 150 mieszkańców Famagusty (głównie 

cypryjskich Greków), wykrzykujących, w wielu przypadkach przez łzy i w desperacji, że chcą 

wrócić do swoich domów. W bliskiej odległości otaczało ich około 20 „Szarych Wilków”, 

którzy machali turecką flagą i flagą „Tureckiej Republiki Cypru Północnego” , a prawą ręką 

pokazywali charakterystyczny znak swojej organizacji.  

Jak przewidywano, ze względu na napiętą atmosferę warunki bezpieczeństwa podczas tej 

trwającej około 30 minut wizyty były dalekie od idealnych. Nie jest pewne, czy w przypadku 

jakiegokolwiek incydentu obecni na plaży członkowie „policji”  zainterweniowaliby, a jeśli 

tak, to w jakim stopniu, jako że „Szare Wilki” cieszą się całkowitą bezkarnością i nigdy nie 

były ścigane. 

Konferencja prasowa z udziałem burmistrza Famagusty Aleksisa Galanosa w centrum kultury 

miasta Famagusta w Derinii  

Po wizycie na plaży w Famaguście, korzystając z tego samego przejścia granicznego w 

Strovilii, delegacja wróciła na obszar będący pod faktyczną kontrolą rządu Republiki 

Cypryjskiej i udała się do Derinii na zaplanowaną konferencję prasową. 

Przed rozpoczęciem konferencji delegacja została bardzo emocjonalnie powitana przez tłum 

składający się z około 300 mieszkańców Famagusty, przywiezionych wynajętymi autobusami 

z Nikozji, Limassolu i Larnaki. 

Lokalne media donoszą: „Współczucie dla Waroszy nie może przesłonić bolesnej prawdy”. 

Przewodnicząca wygłosiła następujące oświadczenie:  
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FRAGMENTY: 

„Minęły 44 lata (od inwazji tureckiej). Społeczność międzynarodowa (ONZ, UE itp.) zrobiła 

wszystko, co w jej mocy, Cypr przystąpił do UE, a my jesteśmy tu dzisiaj w związku z 

otrzymaną petycją i z naszą poprzednią wizytą, która miała miejsce w 2007 r. Jest to trudny 

moment dla Cypru i dla Europy: czas ucieka, pokolenia odchodzą, a obie społeczności 

zapominają, jak żyć razem. Nie mogę żadnym stopniu obiecać, że ta wizyta rozwiąże konflikt 

i zmieni zaistniałą sytuację, jednak mogę zapewnić, że komisja, której przewodniczę, bardzo 

poważnie podchodzi do tego problemu i bada każdą, nawet najmniejszą możliwość 

posunięcia sprawy do przodu. Wykorzystujemy w tym procesie nasze zdolności polityczne i 

olbrzymią kreatywność. Podkreślamy nasze głębokie przekonanie, wyrażone ostatnio w 

rezolucji z lipca 2017 roku, że zwrócenie Famagusty może być bardzo dobrym punktem 

wyjścia do pełnego zjednoczenia wyspy, niemniej Komisja i Rada są nieco niezdecydowane 

w tej kwestii. Chodzi oczywiście o podstawowe wartości i zasady, na których opiera się Unia. 

Ciężko było wytłumaczyć tym niezwykle zdesperowanym ludziom, których spotkaliśmy 

podczas naszej wizyty, że jedyne, co możemy zrobić, to słuchać i przedstawiać wasze 

żądania, aby podtrzymywać zainteresowanie tą kwestią. Nie jesteście sami, jesteśmy z Wami; 

wraz z kolegami stoimy tu dzisiaj nie tylko jako Europejczycy, ale i jako mieszkańcy 

Famagusty – wszyscy, bez wyjątku”. 

Burmistrz Famagusty Alexis Galanos zwrócił uwagę, że kwestia Famagusty „to nie tylko 

środek budowy zaufania. To sprawa znacznie ważniejsza. Jest to dla Europy kwestia 

humanitarna”. 

Na konferencję zaproszone były także media wspólnoty Turków cypryjskich, wydaje się 

jednak, że nie przybył żaden z ich przedstawicieli. 

Wnioski i możliwe działania 

 Pomimo bardzo emocjonalnych spotkań ze składającym petycję, jego synem i innymi 

uchodźcami z Waroszy, którzy domagali się konkretnych działań ze strony delegacji 

Komisji Petycji trudno wyobrazić sobie w obecnym kontekście politycznym, że pakiet 

środków budowy zaufania obejmujący zwrot Waroszy jej prawowitym mieszkańcom 

można wdrożyć bez osiągnięcia porozumienia w sprawie kompleksowej ugody. 

Niemniej znaczący i konkretny środek budowy zaufania, taki jak zwrot Waroszy 

prawowitym mieszkańcom wraz z perspektywą pokojowego współistnienia Greków i 

Turków cypryjskich, może stanowić jedyne działanie stymulujące wysiłki na rzecz 

osiągnięcia kompleksowej ugody w kwestii cypryjskiej.  

 Dotychczas niepowodzeniem zakończyły się wszystkie starania podjęte przez trzy 

prezydencje Rady w 2005, 2006 i 2010 r., a także plan dla Famagusty wiceprezydenta 

Stanów Zjednoczonych Joe Bidena z maja 2014 r., mające na celu osiągnięcie 

„porozumień pakietowych” obejmujących zwrot Waroszy poprzednim mieszkańcom 

pod administracją ONZ w zamian za inne ustępstwa. Także złożone przez 

przywódców Greków cypryjskich propozycje dotyczące zwrotu Waroszy okazały się 

nieskuteczne.  

 Oczywiste jest, że w rozmowach dotyczących ugody Turcja postrzega Waroszę jako 

jedną z głównych kart przetargowych w końcowej rozgrywce o korekty terytorialne. 

 Zarówno Komisja, jak i ONZ są zdania, że kompleksowa ugoda osiągnięta w drodze 

porozumienia między przywódcami obu społeczności stanowi najskuteczniejszy 
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sposób rozwiązania problemów związanych z kwestią cypryjską, w tym zwrotu 

Waroszy w ręce jej prawowitych mieszkańców. 

 Niemniej rozwiązanie takie jest potrzebne pilnie i ma krytyczne znaczenie: już 10 lat 

temu w sprawozdaniu Komisji Petycji ostrzegano przed niebezpieczeństwem, jakie 

niesie ze sobą upływ czasu: po obu stronach wyspy ludzie stopniowo zapominają, jak 

żyć razem, i coraz rzadziej znają język sąsiada; pokolenia odchodzą i wiele z osób, 

które pamiętają Cypr sprzed roku 1974, już nie żyje. 

 Oczywiste jest również, że Turcja całkowicie lekceważy rezolucje Parlamentu 

Europejskiego.  

 Jest to zatem kwestia egzekwowania istniejących rezolucji Rady Bezpieczeństwa 

ONZ, która jest jedyną ponadnarodową organizacją mogącą wywierać realną presję na 

Turcję: W rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 550 (1984) w ust. 5 wyraźnie 

„wezwano do przekazania tego obszaru (Waroszy) pod administrację Organizacji 

Narodów Zjednoczonych”. W rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 789 (1992) w 

ust. 8 lit. c) ponownie wezwano do „rozszerzenia obszaru obecnie kontrolowanego 

przez Siły Pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych na Cyprze, tak aby 

obejmował on Waroszę”. 

 

Zalecenia 

1. Wzywa Komisję Europejską, Wysoką Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i 

Polityki Bezpieczeństwa, Radę UE i wszystkie państwa członkowskie UE do przedstawienia 

w Radzie Bezpieczeństwa ONZ nowej rezolucji wzywającej do wprowadzenia sankcji 

politycznych i gospodarczych wobec Turcji za akty agresji we wschodniej części basenu 

Morza Śródziemnego oraz za nieprzestrzeganie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 550 

(1984) i 789 (1992). 
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Załącznik 
 

Spotkanie w Domu UE 

 
 

Składający petycję wraz z synem w Domu UE 
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Spotkanie z Elizabeth Spehar w siedzibie głównej UNFICYP 

 
 

Spotkanie z Elizabeth Spehar w siedzibie głównej UNFICYP (2) 
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Dom składającego petycję 

 
 

„Otwórzcie, zostawiłem tam duszę!” 
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Odgrodzona część miasta 

 
 

Odgrodzona część miasta (2) 
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