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Ievads 

2018. gada 7.–8. maijā Lūgumrakstu komiteja rīkoja faktu vākšanas braucienu uz Famagustu 

Kiprā . Komitejas priekšsēdētājas Cecilia Wikström vadītā brauciena mērķis bija atkārtoti 

novērtēt un atjaunināt informāciju par situāciju Famagustā, jo īpaši par pilsētas nodalīto 

sektoru, ko sauc par Varošu, saistībā ar Lūgumrakstu Nr. 733/2004, ko Famagustas bēgļu 

kustības vārdā iesniedza Loizos Afxentou, un kas notika 10 gadus pēc komitejas iepriekšējā 

faktu konstatēšanas brauciena 2007. gada 25.–28. novembrī. 

Pirmdien, 7. maijā ES mājā Nikosijā delegācijai bija tikšanās ar lūgumraksta iesniedzēju, 

divām divkopienu pilsoniskās sabiedrības organizācijām un Famagustas pašvaldības padomes 

mēru un locekļiem, pēc kuras notika Pārstāvju palātas priekšsēdētāja Demetris Syllouris 

organizētas darba vakariņas, piedaloties Kipras Republikas ārlietu ministram Nicos 

Christodoulide un Famagustas mēram Alexis Galanos.  

Otrdien, 8. maijā delegācijai bija tikšanās ar ANO ģenerālsekretāra īpašo pārstāvi Kiprā un 

ANO Miera uzturēšanas spēku Kiprā (UNFICYP) misijas vadītāju Elizabeth Spehar un pēc 

tam delegācija devās apskatīt Famagustu un aplūkot pilsētas nodalīto sektoru, izmantojot brīvi 

pieejamās vietas, tostarp ielu lūgumraksta iesniedzēja mājas pretējā pusē un Famagustas 

pludmales daļu. Vēlāk tajā pašā dienā Famagustas pašvaldības kultūras centrā Dayneia 

notikapreses konference ar Famagustas mēra Alexis Galanos piedalīšanos, kas noslēdza 

programmas oficiālo daļu. 

Vēsturiskais konteksts un starptautiskās tiesības 

Pēc Grieķijas militārās huntas 1974. gada 15. jūlijā organizētā valsts apvērsuma pret 

arhibīskapu Makarios Turcija 1974. gada 20. jūlijā iebruka Kiprā. Famagusta tika sagrābta 

Turcijas iebrukuma otrajā posmā 1974. gada augustā, jo tās iedzīvotāji aizbēga pirms Turcijas 

karaspēka ienākšanas. Liela pilsētas daļa, apmēram 6,5 kvadrātkilometrus plaša teritorija, kas 

kopumā atbilst Varošai u, kuru pārsvarā apdzīvoja Kipras grieķi, tika pasludināta par 

“aizliegto zonu”, nodalīta un iekļūšana tajā tika visiem stingri aizliegta, izņemot pilnvarotam 

Turcijas militārajam personālam. Turcijas armija turpmākajos divos gados to sistemātiski 

izlaupīja. Lielākā daļa nolaupīto preču tika aizvestas uz Turciju, kur tās pārdeva izsolē, bet 

dažas tika izplatītas nelegālajiem ieceļotajiem, kas uz salas nokļuvuši no Turcijas. 

Varošas atdošana tās likumīgajiem iedzīvotājiem ANO pārvaldībā bija paredzēta ar 

1979. gada augusta līmeņa nolīgumu, ANO Drošības padomes rezolūcijām Nr. 550 (1984. g.) 

un Nr. 789 (1992. g.), Lūgumrakstu komitejas 2008. gada 17. jūlija ziņojumu, Eiropas 

Parlamenta 2012. gada 14. februāra deklarāciju un jaunāko Eiropas Parlamenta 2017. gada 

6. jūlija rezolūciju. 

Turcijas okupācijas spēkiem turpinot okupēt 37 % Kipras Republikas teritorijas, tostarp 

Varošu, Turcija un tās nelikumīgā subordinētā administrācija okupētajās teritorijās klāji 

pārkāpj starptautiskās tiesības un ES pilsoņu pamattiesības. 

Pēc Kipras pievienošanās ES 2004. gada 1. maijā Komisija, trīs Padomes prezidentvalstis un 

ASV viceprezidents J. Biden neveiksmīgi mēģināja panākt “ darījumu kopumu”, kas ietvēra 

Varošas atdošanu tās bijušajiem iedzīvotājiem tiešā (LU, FI) vai netiešā (BE) ANO pārvaldē 

apmaiņā pret citiem elementiem.  

 

Notikumi pēc iepriekšējā faktu vākšanas brauciena 2007. gada 25.–28. novembrī 
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2010. gadā Kipras Republikas prezidents Christofias iesniedza priekšlikumu, kurā bija 

ietverta Varošas atdošana, taču tas bija neveiksmīgs.  

2013. gadā ievēlētais prezidents N. Anastasiades ierosināja uzticības veicināšanas pasākumu 

kopumu, kas ietvēra Varošas atdošanu. 2015. gadā faktiski sākās būtiskas sarunas par 

visaptverošu risinājumu un sešās no sarunu sadaļām tika gūti nepieredzēti panākumi , kas 

2017. gada 11. janvārī Ženēvā vainagojās ar konferences atklāšanu par Kipru tikai dažas 

dienas pēc ANO ģenerālsekretāra António Guterres stāšanās amatā.  

Diemžēl konference par Kipru, kas 2017. gada 7. jūlijā notika Kransmontanā (Šveice), tika 

slēgta bez vienošanās,  galvenokārt tāpēc, ka Turcija nepiekāpās drošības un garantiju 

jautājumā.  

Kipras izlīguma sarunu atsākšana joprojām ir neskaidra, jo izredzes par izlīguma procesa 

atsākšanu ir saistītas ar neseno atkrastes gāzes izpētes krīzi. Kopienu līderi 2018. gada 16. 

aprīlī nepārvarēja strupceļu E. Spehar rīkotajā sociālajā pasākumā . 2018. gada jūlijā ANO 

ģenerālsekretārs iecēla Jane Holl Lute par personīgo sūtni, lai izprastu, kāds ir progress visu 

pušu apsvērumos pēc Kransmontanas konferences.  

Lūgumraksts 

2004. gada jūlijā Lūgumrakstu komiteja saņēma Lūgumrakstu Nr. 733/2004, ko Famagustas 

bēgļu kustības, kas pārstāv vairāk nekā 30 000 Eiropas pilsoņus, kopš 1974. gada augusta 

Famagustu pametušos bēgļus  un viņu pēctečus, vārdā iesniedza Loizos Afxentou . 

Lūgumrakstā tika pausts aicinājums Eiropas Komisijas ierosinātajos visaptverošajos 

pasākumus iekļaut Famagustas nodalītā sektora atdošanu tās likumīgajiem iedzīvotājiem, lai 

izbeigtu Kipras turku kopienas izolāciju. 

Kopā ar Famagustas nodalītā sektora atdošanu tās likumīgajiem iedzīvotājiem, lūgumrakstā 

tika paredzēta arī Famagustas līča ostas atjaunošana un darbības modernizācija. Pēc 

atjaunošanas darbu pabeigšanas ostas darbības pārraudzību varētu uzticēt brīvostas pārvaldei, 

kas ir privāts uzņēmums ar līdzvērtīgām divkopienu īpašumtiesībām. 

Lūgumrakstā tika norādīts, ka Famagustas nodalītā sektora atdošana tās likumīgajiem 

iedzīvotājiem nebūtu saistīta ar iedzīvotāju pārvietošanu okupētajās teritorijās, jo šī pilsētas 

daļa kopš Turcijas militāro spēku īstenotās okupācijas 1974. gada augustā joprojām ir 

neapdzīvota. 

Lūgumrakstā izklāstītais mērķis bija pilsēta, kurā abas salas kopienas efektīvi sadarbojas 

drošības un savstarpējas cieņas gaisotnē, lai sasniegtu mierīgas līdzāspastāvēšanas un 

pārticības līmeni, ko Kipras iedzīvotāju lielākā daļa vēlas kopā izmantot atkalapvienotā 

divkopienu, divzonu Kipras federālā valstī. 

NB Jāpiebilst, ka 2006. gada 27. februārī Padome pieņēma Regulu (EK) Nr. 389/2006, ar ko 

izveido finansiāla atbalsta instrumentu, lai veicinātu Kipras turku kopienas ekonomisko 

attīstību. No otras puses, jānorāda, ka Turcija joprojām ir nodalījusi Varošu, kā norādīts 

attiecīgajos ANO DP dokumentos. Turcijas militārā okupācija attiecas uz sektoru, kas atbilst 

37 % no Kipras Republikas teritorijas; Varoša līdz pat šai dienai paliek vienīgais nepieejamais 

un nodalītais sektors okupētajā Kipras daļā, kuru tieši kontrolē Turcijas armija. 

Saskaņā ar šo Regulu no 2006. līdz 2016. gadam bija paredzēta kopējā summa 

EUR 449 miljonu apmērā. No 2014. līdz 2020. gadam saskaņā ar ES daudzgadu finanšu 

shēmu (DFS) ir paredzēti EUR 30 miljoni gadā. 
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Īsa atskaite par sanāksmēm 

Preambula 

Visas sanāksmes atklāja priekšsēdētāja, kura vienmēr vispirms iepazīstināja ar delegācijas 

locekļiem, norādot darba brauciena mērķus un prasot dažādiem iesaistītajiem dalībniekiem, 

kādu konkrētu rīcību viņi vēlētos redzēt īstenotu, lai sekmētu lūgumraksta mērķa sasniegšanu. 

Priekšsēdētāja noslēdza visas sanāksmes, izsakot pateicību dalībniekiem un apņemoties 

turpināt lūgumraksta izskatīšanu un jautājuma risināšanu, neizsakot nekādus solījumus, bet 

uzsverot to, ka politiķi nevar un nekad nedrīkst padoties un ka, lai arī cik grūti tas šobrīd šķiet, 

ir jārod un tiks rasts risinājums Varošas cilvēku traģēdijai.  

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Kiprā vadītāja Ierothos Papadopulos un EP sadarbības 

biroja Kiprā vadītāja Andreas Kettis organizēti brīfingi  

A. Ketis un I. Papadopulos apsveica delegāciju ar ierašanos un sniedza informāciju, galveno 

uzmanību pievēršot šādiem aspektiem: 

 iebrukuma vēsture un Famagustas sagrābšana 1974. gada augustā; 

 uzticības veicināšanas pasākumu kopums, kas ietvēra Varošas atdošanu, ko ierosināja 

prezidents N. Anastasiadu pēc viņa ievēlēšanas 2013. gadā, un Kipras turku atbildes 

priekšlikums; 

 ASV viceprezidenta J. Biden neveiksmīgais starpniecības mēģinājums, kas notika 

salas apmeklējuma laikā 2014. gada 21.–22. maijā un ietvēra priekšlikumu ļaut 

starptautisku ekspertu grupai iekļūt Varošā un ziņot par neatliekamām atjaunošanas 

vajadzībām,; 

 divu līderu N. Anastasiadu un M. Akinci sarunu laikā panāktais nepieredzētais 

progress laikposmā no 2015. gada maija līdz 2017. gada jūlijam; 

 Kransmontanā notikušās konferences par Kipru slēgšana 2017. gada 7. jūlijā 

galvenokārt tāpēc, ka netika panākta vienošanās par drošības un garantiju sadaļu, kas 

ir Kipras problēmas vienīgais ārējais aspekts, jo tā ietver Grieķijas, Turcijas un 

Apvienotās Karalistes galvotāja pilnvaras saskaņā ar 1960. gada Garantiju līgumu un 

Alianses līgumu; 

 Turcijas un Kipras turku kopienas vadītāju un kopienas atšķirīgā izpratne par federālā 

risinājuma iespējamību; 

 nesenā atkrastes gāzes izpētes krīze, kas saistīta ar Turcijas jūras spēku veikto 

urbšanas darbību bloķēšanu ENI kuģim Kipras ekskluzīvajā ekonomikas zonā; 

 prezidenta R. T. Erdogana agresīvā retorika, gatavojoties prezidenta un parlamenta 

vēlēšanām 24. jūnijā.  

Informatīvās sanāksmes beigās priekšsēdētāja nāca klajā ar paziņojumiem par drošību, 

komunikāciju un citiem aspektiem saistībā ar plānoto Famagustas apmeklējumu nākamajā 

dienā. 

Savās atbildēs uz dalībnieku jautājumiem A. Kettis arī īsi atsaucās uz Eiropas Cilvēktiesību 

tiesas nolēmumiem pret Turciju par īpašuma jautājumu, kā rezultātā vismaz vienā gadījumā 

tika izmaksāta arī kompensācija. 

Tikšanās ar lūgumraksta iesniedzēju 
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Uz tikšanos ar delegāciju Loizos Afxentiou ieradās kopā ar savu 18 gadus veco dēlu Andreas, 

kurš ir iesaukts Kipras Nacionālajā gvardē un pilda obligāto 14 mēnešu dienestu.  

Lūgumraksta iesniedzējs atkārtoti izklāstīja, kā 1974. gada 14. augusta vakarā viņa ģimene 

bēga no Famagustas. Viņi domāja, ka būs jābūt prom tikai vienu nakti un nākamajā dienā viņi 

varēs atgriezties mājās. Ir pagājuši gandrīz 44 gadi un viņš joprojām ilgojas atgriezties mājās. 

Viņš paskaidroja, kā pēc Famagustas sagrābšanas liela pilsētas daļa tika nodalīta, pasludināta 

par militāru zonu un Turcijas armija to sistemātiski izlaupīja, un ka tā joprojām ir nodalīta, 

pamesta dabas spēku varā, Turcijas bruņoto spēku un Turcijas valdības tiešā kontrolē kā 

atgādinājums par Turcijas okupācijas nežēlīgo nesaprātīgumu. Viņa māja atrodas tieši aiz 

žoga nodalītajā sektorā, izlaupīta un tukša, bet joprojām aicinot kā katra mājvieta.   

Pēc aizbēgšanas no Famagustas dzīve dramatiski mainījās, jo viņa ģimene centās izdzīvot kā 

bēgļi paši savā valstī. Paaudze, kas līdz 1974. gadam faktiski izveidoja Famagustu par 

dinamisku un kosmopolītisku centru , neizbēgami zūd, atstāta ar dārgām atmiņām, bēgļu 

rētām un neīstenoto vēlmi atgriezties mājās, ja vien kā savā pēdējā atpūtas vietā. 

Lūgumraksta iesniedzējs informēja delegāciju, ka pēc toreiz pēdējā mēģinājuma atrisināt 

Kipras problēmu 2004. gada aprīlī, un, ņemot vērā Kipras pievienošanos Eiropas Savienībai, 

viņš sagatavoja lūgumrakstu, ko 2004. gada 20. jūlijā iesniedza tikko ievēlētajam Eiropas 

Parlamenta priekšsēdētājam Josep Borrell Fontelles.  Kopā ar 24 Famagustas iedzīvotājiem 

viņš brauca uz Eiropas Parlamentu un arī piedalījās vienas dienas demonstrācijā, pieprasot 

Kipras atkalapvienošanu un Famagustas nodalītā sektora atdošanu tās likumīgajiem 

iedzīvotājiem, kā pirmo soli šā mērķa sasniegšanā. Viņš atkārtoja savu apņemšanos atgriezties 

mājās Famagustā un piebilda, ka viņa ģimene ir apspriedusi šo perspektīvu un vienojusies, ka 

viņi atgriezīsies, tiklīdz tas būs iespējams. 

Lūgumraksta iesniedzēja dēls Andreas pastāstīja, ka viņš un viņa vecākais brālis uzskata 

Famagustu par savu mājvietu pat tad, ja viņi ir dzimuši un auguši citā Kipras pilsētā . Viņš ir 

iepazinis Famagustu no saviem vecākiem un vecvecākiem, un apmeklējot pilsētu un ģimenes 

māju, kas atrodas tieši aiz žoga. 

Andreas tika jautāts, vai viņam ir draugi Kipras turku vidū un ko citi Kipras grieķi viņa 

vecumā domā par Kipras turkiem. Andreas atbildēja, ka viņš ar tēva starpniecību ir saticies ar 

Kipras turkiem un uzskata, ka arī viņi ir Kipras iedzīvotāji, bet diemžēl viņam nebija iespēja 

sadraudzēties ar Kipras turkiem Kipras brīvajās zonās. Viņam ir draugi, kas apmeklē 

privātskolu Nikosijā (angļu valodā), kuru apmeklē arī Kipras turki, un viņi teica, ka nekad nav 

radušās nekādas problēmas ar Kipras turkiem. 

Savās noslēguma piezīmēs lūgumraksta iesniedzējs pauda cerību, ka Lūgumrakstu komiteja 

sniegs ziņojumu par Famagustas okupācijas pašreizējo stāvokli, no jauna apstiprinot 

iepriekšējās faktu vākšanas misijas konstatējumus un tās 2008. gada ziņojumu, jo pēdējo 10 

gadu laikā nekas nav mainījies, izņemot to, ka visiem Kipras bēgļiem un viņu starpā arī 

Famagustas bēgļiem joprojām ir liegta tā dzīve, kādu viņi varētu dzīvot, ja viņi varētu brīvi 

dzīvot Famagustā un ja Kipra nebūtu okupēta. Pēc tam viņš teica, ka starptautiskā sabiedrība 

ir reaģējusi uz valstu (izņemot Turciju) politikas virzieniem un/vai darbībām, kas apdraud 

starptautisko mieru vai pārkāpj cilvēktiesības vai pamatbrīvības, nosakot sankcijas kā līdzekli, 

lai tās atkal sāktu ievērot starptautiskās tiesības. Viņš lūdza Lūgumrakstu komiteju aicināt 

Turciju noteikt konkrētu datumu, līdz kuram tā nodotu Famagustas nodalītā sektora kontroli 

tās likumīgajiem iedzīvotājiem, un ka pirms šī datuma tai būtu jāļauj ekspertiem, tostarp 

Kipras grieķiem un turkiem, iekļūt nodalītajā sektorā, lai novērtētu tā stāvokli un sagatavotu 

ziņojumu par to, kas būtu nepieciešams tā atjaunošanai. Ja Turcijas valdība nepiekristu šim 
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aicinājumam, Eiropas Savienībai ir jāpieprasa Turcijai piemērot sankcijas līdz brīdim, kad tā 

sāk ievērot starptautiskās tiesības un pārstāj pārkāpt Eiropas pilsoņu tiesības un 

pamatbrīvības.   

Tikšanās ar divkopienu pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem 

Yiota Afxentou un Serdar Atai, kas attiecīgi pārstāv divkopienu organizācijas “Famagusta — 

mūsu pilsēta” un “Famagustas iniciatīva”, nāca klajā ar šādiem punktiem : 

 viņi ir cieši pārliecināti, ka Varošas atdošanu likumīgajiem iedzīvotājiem var īstenot 

neatkarīgi no vispārējā risinājuma; 

šāds solis būtu nopietns uzticības veicināšanas pasākums; 

 Famagustas iedzīvotāji ir šādā situācijā politisko motīvu dēļ, kas iznīcina saiknes starp 

abām kopienām; 

 viņi aicina ES rīkoties, lai panāktu Varošas atdošanu; 

 Famagustas ostas atjaunošana un tās darbība ES uzraudzībā sekotu Varošas atdošanai 

tās likumīgajiem iedzīvotājiem; 

 diemžēl Turcija izmanto Varošu kā kaulēšanās līdzekli; 

 Kipras grieķu un Kipras turku vietējās organizācijas 2012. gadā un 2014. gada aprīlī 

apvienoja spēkus , pirmo reizi rīkojot kopīgas Lielās piektdienas svinības, kurās 

piedalījās 5000 cilvēku no abām kopienām; 

 šādu kopīgu pasākumu pastāvīga organizēšana ir ļoti noderīga, lai veicinātu abu 

kopienu samierināšanu. 

Delegācija pēc tam uzklausīja kādas sievietes Tonjas un viņas mātes Kleopartras ļoti 

emocionālo aicinājumu, paužot nožēlu par zaudētajām dārglietām, kuras Turcijas okupācijas 

armija pārdeva izsolē, bet pieprasot vismaz savu atmiņu atgūšanu. 

Tikšanās ar Famagustas mēru Alexis Galanos un Famagustas pašvaldības padomes politisko 

grupu vadītājiem 

A. Galanos nāca klajā ar šādiem punktiem: 

 Famagustas problēma ir cilvēciska traģēdija un humanitārs jautājums nevis sarunu 

jautājums; šajā sakarā viņš noraidīja viedokli, ka Turcija to izmanto kā kaulēšanās 

līdzekli; 

 viņš atgādināja ANO Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 550 un Nr. 789; 

 Varošas atdošana būtu nopietns uzticības veicināšanas pasākums; 

 viņš apstiprināja Famagustas pašvaldības vēlmi no jauna apvienoties ar Kipras turku 

kopienu un veidot Kipras Federatīvo Republiku; 

 viņš aicināja delegāciju atkārtoti apstiprināt savas iepriekšējās rezolūcijas, aizstāvēt 

Eiropas principus un nepakļauties Turcijas īstenotajai šantāžai. 

 

Viņa Ekselences Kipras Republikas Pārstāvju palātas priekšsēdētāja Demetris Syllouris 

organizētās darba vakariņas 

D. Syllouris pauda gandarījumu par delegācijas ierašanos un jauno faktu vākšanas braucienu, 
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kas notika 10 gadus pēc iepriekšējā brauciena, un pauda atzinību par to, ka Eiropas 

Parlaments joprojām atbalsta Kipras tautas cīņu par tiesiskumu. Viņš teica, ka Lūgumrakstu 

komitejai ir būtiska nozīme pilsoņu tuvināšanā ES iestādēm un Savienības demokrātijas 

trūkuma pārvarēšanā. Neraugoties uz to, ka komitejas lēmumi nav saistoši, viņš cerēja, ka ES 

un tās iestādes paudīs konkrētu solidaritāti un pastiprinās spiedienu uz Turciju, lai tā pilnībā 

ievērotu savus pienākumus kā kandidātvalsts un atteiktos no nepiekāpīgās nostājas un 

ekspansijas politikas. Viņš sacīja, ka visos Kipras problēmas risinājumos ir jāievēro ANO 

Drošības padomes rezolūcijas un lēmumi, un tiem pilnībā jāatbilst Eiropas vērtībām un 

principiem, acquis communautaire, starptautiskajām tiesībām un cilvēktiesību principiem. 

Šajā sakarā viņš atgādināja ANO Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 550 un Nr. 789 un 

Pārstāvju palātas pastāvīgos centienus, tostarp tās rezolūcijas par Varošas atdošanu tās 

likumīgajiem iedzīvotājiem, kas ir būtisks Kipras problēmas risinājuma elements. Kā 

uzticības veicināšanas pasākums tas varētu kļūt par katalizatoru visaptverošam 

noregulējumam, radot sadarbības nosacījumus, savstarpēju cieņu un uzticēšanos starp abām 

kopienām Kiprā. Viņš apstiprināja Kipras grieķu puses apņemšanos rast visaptverošu, taisnīgu 

un ilgtspējīgu Kipras problēmas risinājumu. Visbeidzot, viņš pauda cerību, ka okupācijas 

armija varētu vienreiz izbeigt savu nepiekāpīgo un provokatīvo nostāju un ļaut delegācijai 

kaut vai pēdējā brīdī iekļūt Famagustas nodalītajā sektorā un savām acīm pārliecināties par 

Turcijas invāzijas sekām. 

Kipras Republikas ārlietu ministrs Nicos Christdoulides no savas puses pauda gandarījumu 

par Lūgumrakstu komitejas faktu vākšanas misiju uz okupēto Famagustu. Viņš šim 

braucienam piešķīra īpašu nozīmi jo to veic Eiropas Parlaments — vienīgā ES iestāde, ko tieši 

ievēl ES dalībvalstu pilsoņi. Tajā pašā laikā viņš teica, ka PETI komitejas brauciens notiek 

ļoti īpašā brīdī, jo mēs esam liecinieki tam, ka ANO ģenerālsekretārs mēģina atsākt sarunas 

pēc pēdējā neveiksmīgā mēģinājuma Kransmontanā, jo pirmo reiz kopš sarunu uzsākšanas 

1976. gadā mēs bijām tik tuvu vienošanās panākšanai. Kipras problēma ir Eiropas problēma, 

un viņš atzinīgi novērtēja ES iestāžu iesaisti, mēģinot rast risinājumu, kas neattālināsies no ES 

vērtībām un principiem un kas būs saderīgs ar acquis communautaire. ANO Drošības 

padomes un Eiropas Parlamenta rezolūcijas skaidri paredz, cik svarīga ir Varošas nodalītā 

sektora atdošana tās likumīgajiem iedzīvotājiem, kas var būt katalizators, lai censtos rast 

risinājumu Kipras problēmai. Tādēļ ir īpaši svarīgi darba kārtībā un plašsaziņas līdzekļu 

uzmanības lokā saglabāt jautājumu par Varošas nodalītā sektora atdošanu, jo tas ir arī 

nepārprotams cilvēktiesību pārkāpums. Viņš teica, ka tas ir tieši viens no galvenajiem PETI 

komitejas brauciena sasniegumiem. Pēc šī brauciena un darba brauciena ziņojuma 

pieņemšanas Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs varētu saistībā ar nākamo sesiju izvirzīt 

Eiropadomei jautājumu par Varošas nodalīto sektoru. Attiecībā uz Deryneia šķērsošanas 

vietu, kas ved uz pilsētas nodalīto sektoru, viņš apstiprināja, ka attiecīgās procedūras tās 

atvēršanai ir pavirzījušās uz priekšu, un viņš cer, ka saskaņā ar panākto vienošanos tā tiks 

atvērta 2018. gada 1. jūlijā. Tās būs ļoti pozitīvs solis, kas pastiprinās arī prasības attiecībā uz 

Varošas atdošanu. 

 

 

 Tikšanās ar ANO ģenerālsekretāra īpašo pārstāvi un Apvienoto Nāciju Organizācijas Miera 

uzturēšanas spēku vadītāju Kiprā Elizabeth Spehar 

E. Spehar ļoti sirsnīgi uzņēma delegāciju un sniedza informāciju par pašreizējo stāvokli uz 

salas, ANO lomu tajā un situāciju pēc Kransmontanas: 
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 laika posmā starp 2015. gada maiju (prezidenta M. Akinci vēlēšanas) un 2017. gada 

jūliju daudzās sarunu sadaļās tika panākts vēl nepieredzēts progress; divas grūtākās 

sarunu sadaļas (no sešām) tika atrisinātas: attiecībā uz teritoriju tika panākts nozīmīgs 

un liels panākums un tas sniedza drošību un garantijas; 

 

 tas veicināja konferences par Kipru atklāšanu 2017. gada janvārī, kura jūnijā un jūlijā 

turpinājās Kransmontanā, izmantojot “darījumu kopuma pieeju”, kā arī vajadzību pēc 

vienošanās visās sadaļās; nesen ievēlētais ANO ģenerālsekretārs aktīvi piedalījās 

galīgajā sarunu kārtā un izstrādāja Guterres sistēmu.  

 

 E. Spehar atsaucās uz Guterres sistēmu kā vienu no lielākajiem sasniegumiem un 

Kransmontanas mantojumu, kas nebūtu jāzaudē, jo varētu būt svarīgs elements 

procesa atjaunošanai nākotnē;   

 

 pēc konference par Kipru slēgšanas 2017. gada 7. jūlijā sarunas nav notikušas un pušu 

neuzticēšanās ir padziļinājusies;  

 

 ANO ģenerālsekretāra vidutāja misija joprojām ir pieejama saskaņā ar ANO DP 

pilnvarām, bet ANO vajadzīga visu pušu griba atsākt sarunas ar kopīgu redzējumu par 

to, kurp virzīties un kā tur nokļūt;  

 

 tas notiks tikai tad, ja puses un jo īpaši abi līderi (tas ir līderu vadīts process) uzskata, 

ka ir iespējams atgriezties pie jēgpilnām un uz rezultātiem vērstām sarunām; 

 

 neformālas vakariņas ar diviem līderiem, kuras 2018. gada 16. aprīlī organizēja 

E. Spehar, bija ļoti sirsnīgas, bet nedeva pārliecinošus rezultātus;  

 

 nepieciešams strukturētāks un oficiāls process, lai noskaidrotu visu pušu nostāju; šajā 

nolūkā ģenerālsekretārs pašlaik izvēlas pagaidu sūtni1 nolūka tuvākajā nākotnē rīkot 

apspriedes ar visām pusēm, lai noskaidrotu visu pušu pārdomu rezultātus kopš Kipras 

konferences slēgšanas; 

 

 Varoša vienmēr ir bijusi viens no galvenajiem jautājumiem Kipras problēmas 

risināšanā, un bieži vien pieprasījis radošumu pieeju, dažādos laika posmos dažādām 

valstīm, dažādām struktūrām un arī ANO mēģinot noskaidrot, vai jautājuma par 

Varošas nodalīto sektoru atrisināšana varētu būt uzticības veicināšanas pasākums, vai 

tas, iespējams, varētu panākt visaptverošu risinājumu;  

 

 diemžēl gadu gaitā tas nekad nav bijis iespējams, jo dažādie Kipras grieķu un Kipras 

turku priekšlikumi šajā sakarā nekad nav bijuši saderīgi. 

 

 

UNFICYP militārais virsnieks sniedza papildu informāciju par Varošas situāciju, tostarp 

                                                 
1 2018. gada jūlijā ģenerālsekretārs šajā amatā iecēla Jane Holl Lute. 
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slaidu prezentāciju: 

 par Varošas dienvidu robežu notiek diskusijas, UNFICYP ir izveidojis sešas 

novērojumu vietas Varošā, no kurām divas joprojām tiek apkalpotas, lai saglabātu 

nožogotā Varošas sektora militāro stāvokli. 

 

 ANO nostāja ir tāda, ka kopš 1974. gada stāvokļa saglabāšana nožogotajā Varošas 

daļā ir Turcijas spēku un galu galā Turcijas valdības atbildība;  

 

 UNFICYP darbības Varošā ir ierobežotas, piekļuve tai ir iespējama tikai izmantojot 

Turcijas spēku kontrolpunktus, kas atrodas ziemeļos, ANO mobilās patruļas ir atļauta 

ar ierobežojumiem, piemēram, neapstāšanās, ātruma ierobežojumi un konkrēta 

maršruta izmantošana. 

E. Spehar sniedza šādas atbildes uz deputātu uzdotajiem jautājumiem: 

 par Guterres sistēmu: tā ir konfidenciāla un plašsaziņas līdzekļu ziņojumi ir radījuši 

tikai neskaidrību. Tomēr tā tiks apspriesta un precizēta turpmākajās pušu apspriedēs ; 

 

 par Varošas robežām: starp ANO un karojošām pusēm nekad nav pastāvējusi 

vienošanās par tiešām uguns pārtraukšanas līnijām, jo 1974. gadā tika panākta uguns 

pārtraukšana, taču nekad nav pastāvējis pamiera nolīgums; 

 

 par ANO, kas veicina ideju par ekspertu grupu, kuriem piešķirtu piekļuvi Varošai, lai 

novērtētu atjaunošanas vajadzības; šī ir viena no iecerēm starp daudzajiem uzticības 

veicināšanas pasākumiem, kas tiek pārrunāti gadu garumā. ASV viceprezidents 

J. Biden 2014. gada maija apmeklējuma laikā izteica šim redzējumam līdzīgu ieceri, 

bet diemžēl tā netika īstenota un neviena no šīm radošajām iecerēm līdz šai dienai nav 

pieņemta; 

 

 Par Deryneia un Lefka šķērsošanas vietu atvēršanu: ANO vēlētos, lai tiktu īstenots šis 

uzticības veicināšanas pasākums, par kuru puses savstarpēji vienojās un kas sniegtu 

ieguvumu abām kopienām; 

 

 par prezidenta R.T. Erdogana lomu: Turcijas valdība ir viena no galvenajām pusēm, 

kas piedalās šajās sarunās par drošību un garantijām, un ģenerālsekretārs regulāri 

tiekas ar Turciju, tāpat kā viņš tiekas ar daudzām citām galvenajām dalībvalstīm. Kad 

viņš tiekas ar R.T. Erdoganu, Kipra ir viens no sarunu tematiem, bet ne vienīgais 

temats. 

Famagustas apmeklējums  

Pēc tikšanās ar E. Spehar delegācija pa ceļam uzņēma lūgumraksta iesniedzēju un ar autobusu 

devās uz Famagustu, lai no pieejamām vietām apskatītu pilsētas nodalīto sektoru. Brauciena 

laikā gan lūgumraksta iesniedzējs, gan EPLO Kiprā pārstāve A. Attalides delegācijai sniedza 

vērtīgu informāciju par Famagustas notikumiem bagāto vēsturi. 

Iekļūšana okupētajās teritorijās caur Strovilia šķērsošanas vietu notika bez starpgadījumiem. 
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No brīža, kad delegācijas autobuss iebrauca okupētajā teritorijā, tam sekoja nelegālās valsts 

pārvaldes pārstāvji (“Ārlietu ministrijas ierēdņi” un “policija”), kā arī Turcijas ultranacionālās 

organizācijas, kas pazīstama kā “Pelēkie vilki”, locekļi. 

Delegācija brauca gar pilsētas nodalīto sektoru, vienreiz apstājoties, lai aplūkotu lūgumraksta 

iesniedzēja māju (tieši aiz žoga) un viņš sniedza īsu informāciju delegācijas locekļiem, 

kuriem bija iespējams pārliecināties par Eiropas bēgļu māju stāvokli: izlaupītas un pamestas 

izpostīšanai aiz žoga ar atkārtotām zīmēm, kas informē par to, ka tā ir “militārā teritorija” un 

ka fotografēt vai uzņemt videomateriālus ir aizliegts. No lūgumraksta iesniedzēja mājas 

delegācija devās uz 16. gadsimta Ayia Zoni baznīcu, kas bija tikko pamānāma aiz sarūsējušām 

vecām naftas tvertnēm, kas pildītas ar betonu, kuras krusts bija nolauzts, bet tās brīnišķīgais 

arkveida zvanu tornis joprojām apliecināja gadsimtiem seno spožumu.  

Delegācija nolēma veikt neparedzētu braucienu uz Turcijas spēku apsargāto vienīgo Varošas 

ieejas vietu, kur priekšsēdētāja izkāpa no autobusa un devās uz kontrolpunktu, un lūdza tikties 

ar Turcijas spēku komandieri, kuru sauc par Ali, lai pieprasītu delegācijai piekļuvi pilsētas 

nodalītajam sektoram. Priekšsēdētājai tika lūgts uzgaidīt Turcijas komandieri, kurš ieradīsies 

viņu satikt pie vārtiem; priekšsēdētāja redzēja viņu nākam pretī, bet pēc tam viņš, šķiet, 

atbildēja uz telefona zvanu, pagriezās un devās prom. Tāpēc delegācijai netika atļauts iekļūt 

Varošā. 

Famagustas pludmales pieejamo daļu apmeklējums, no kuras var aplūkot Varošas nodalītā 

sektora ūdens robežu, bet nedrīkst fotografēt, jo tiek uzskatīta par “militāru zonu”. 

Pēc tam delegācija apmeklēja Famagustas pludmali, kur “Pelēkie vilki” bija izkāruši Turcijas 

karogus un ļoti traucējošā veidā centās tuvoties delegācijas locekļiem, jo īpaši priekšsēdētājai. 

Priekšsēdētājai un mazākā mērā pārējiem delegācijas locekļiem nekavējoties tuvojās apmēram 

150 Famagustas iedzīvotāju pūlis (galvenokārt Kipras grieķi), no kuriem daudzi bija izmisuši 

un asarām acīs izkliedza savu vēlmi atgriezties mājās, bet tiem cieši tuvu atradās apmēram 20 

“Pelēko vilku” pārstāvji, plivinot Turcijas un “TRNC” karogus un ar labo roku rādot savai 

organizācijai raksturīgo zīmi.  

Kā jau tika paredzēts, drošības apstākļi šā konkrētā apmeklējuma laikā, kas ilga aptuveni 30 

minūtes, bija tālu no ideāla, jo gaisotne bija ļoti saspringta. Šajā ziņā nepavisam nebija 

pārliecības, ka “policijas” locekļi, kas atradās pludmalē, būtu iejaukušies kāda incidenta 

gadījumā, un, ja iejauktos, tad kādā mērā to darītu, jo, kā zināms, “Pelēkie vilki” izbauda 

pilnīgu nesodāmību par saviem noziegumiem un nekad nav krimināli vajāti. 

Preses konference ar Famagustas pilsētas mēru Aleksis Galanos Famagustas pašvaldības 

kultūras centrā Deryneia  

Pēc Famagustas pludmales apmeklējuma delegācija devās atpakaļ uz rajoniem, kurus efektīvi 

kontrolē Kipras Republikas valdība, izmantojot vienu un to pašu Strovilia šķērsošanas vietu, 

un piedalījās plānotajā preses konferencē Deryneia. 

Delegāciju pirms preses konferences sākuma ļoti emocionāli sveica apmētam 300 Famagustas 

iedzīvotāju pūlis, kas ar noīrētiem autobusiem bija ieradušies no Nikosijas, Limasolas un 

Larnakas. 

Kā ziņoja vietējie plašsaziņas līdzekļi: “Līdzjūtība Varošai nevar maskēt sāpīgo patiesību”. 

Priekšsēdētāja sniedza šādus paziņojumu:  
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IZVILKUMI: 

Ir pagājuši 44 gadi (kopš Turcijas invāzijas) un starptautiskā sabiedrība (ANO, ES un citas 

struktūras) darīja, ko varēja, Kipra ir pievienojusies ES, un šodien mēs esam šeit, lai iegūtu 

jaunāko informāciju par lūgumrakstu un par mūsu iepriekšējo braucienu 2007. gadā. Tas ir 

ļoti jutīgs brīdis Kiprai un Eiropai, paaudzēm aizejot laika paliek arvien mazāk, un abas 

kopienas aizmirst, ko nozīmē dzīvot kopā. ES jums nevaru sniegt nekādas cerības, ka šis 

brauciens atrisinās konfliktu un situāciju, nekādas cerības, bet es varu apsolīt, ka šī komiteja 

uztver situāciju ļoti nopietni un mēģina izskatīt ikvienu iespējamo niecīgo soli uz priekšu, ko 

var veikt. Tāpēc mēs šajā procesā izmantojam politiskās prasmes un milzīgu radošumu. Mēs 

atkārtoti apliecinām savu dziļo pārliecību, kas pēdējo reizi tika minēta mūsu 2017. gada jūlija 

rezolūcijā, ka Famagustas atdošana varētu būt ļoti labs sākumpunkts salas pilnīgai 

apvienošanai no jauna, bet Komisija un Padome šajā ziņā mazliet vilcinās. Protams, runa ir 

par pamatvērtībām un principiem, uz kuriem balstās ES. Bija grūti izskaidrot šiem 

apmeklējuma laikā satiktajiem ļoti izmisušajiem cilvēkiem, ka vienīgais, ko mēs varam darīt, 

ir viņus uzklausīt un paust viņu prasības, lai turpinātu pūliņus. Jūs neesat atstāti vieni un mēs 

jūs atbalstām šajās prasībās, kopā ar maniem kolēģiem šodien, ar viņiem visiem, šodien mēs 

esam ne tikai eiropieši, mēs visi esam famagustieši, ikviens no mums. 

Famagustas mērs Alexis Galanos teica, ka Famagusta nav tikai uzticības veicināšanas 

pasākums. Tai ir lielāka nozīme. Tā ir humanitāra Eiropas problēma . 

Kipras turku plašsaziņas līdzekļi arī tika aicināti uz preses konferenci, taču šķiet, ka neviens 

no tiem neieradās. 

Secinājumi un iespējamā turpmākā virzība 

 Neraugoties uz ļoti emocionālajām sanāksmēm ar lūgumraksta iesniedzēju, viņa dēlu 

un citiem Varošas bēgļiem, kas no PETI komitejas delegācijas pieprasīja konkrētas 

darbības, ir grūti pašreizējā politiskajā kontekstā paredzēt, ka ārpus vienošanās par 

visaptverošu noregulējumu ir iespējams uzticēšanās veidošanas pasākumu kopums, 

kas ietver Varošas atdošanu tā likumīgajiem iedzīvotājiem; tomēr būtisks, konkrēts 

uzticības veicināšanas pasākums, piemēram, Varošas atdošana tās likumīgajiem 

iedzīvotājiem, ņemot vērā Kipras un Kipras grieķu un Kipras turku mierīgu 

līdzāspastāvēšanu, varētu būt vienīgais veids, kā īstenot pasākumus, lai panāktu 

visaptverošu Kipras jautājuma risinājumu;  

 visi iepriekšējie trīs ES Padomes prezidentūru mēģinājumi 2005., 2006. un 2010. 

gadā, kā arī viceprezidenta J. Biden Famagustas ģenerālplāns 2014. gada maijā, lai 

panāktu “ darījumu kopumu”, kas ietvēra Varošas atdošanu tās bijušajiem 

iedzīvotājiem ANO pārraudzībā apmaiņā pret citiem elementiem, līdz šim nav 

izdevies; priekšlikumi, ko Kipras vadītāji iesniedza attiecībā uz Varošas atdošanu, arī 

ir izrādījušies neveiksmīgi;  

 ir skaidrs, ka Turcija uzskata Varošu par kaulēšanās līdzekli saistībā ar noregulējuma 

sarunu par teritoriālo pielāgojuma beigu posmu, 

 gan Komisija, gan ANO uzskata, ka ar vienošanos starp abu kopienu vadītājiem 

panākta visaptveroša vienošanās ir visefektīvākais veids, kā risināt problēmas, kas 

saistītas ar Kipras jautājumu, tostarp Varošas atdošanu tās likumīgajiem iedzīvotājiem; 

 tomēr šāda risinājuma nepieciešamība ir gan steidzama, gan kritiska: PETI komitejas 

ziņojumā jau pirms desmit gadiem brīdināja, kas laika vairs nav daudz, jo salas abas 

iedzīvotāju kopienas aizmirst ko nozīmē dzīvot kopā un runāt abās valodās; pieaug 
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jaunas paaudzes un daudzi no tās paaudzes, kas atceras Kipru pirms 1974. gada, jau ir 

miruši; 

 ir arī skaidrs, ka Turcija pilnībā neievēro Eiropas Parlamenta rezolūcijas;  

 tāpēc tas ir jautājums par spēkā esošo ANO Drošības padomes rezolūciju izpildi, kas ir 

vienīgā pārvalstiskā organizācija, kura var izdarīt reālu spiedienu uz Turciju: ANO DP 

Rezolūcijas Nr. 550 (1984. g.) 5. punktā skaidri “aicina nodot šo sektoru (Varošu) 

Apvienoto Nāciju Organizācijas pārvaldei”; ANO DP Rezolūcijā Nr. 789 (1992. g.) 8. 

punkta c) apakšpunktā atkal aicina, ka “sektors, kas atrodas Apvienoto Nāciju 

Organizācijas miera uzturēšanas spēku kontrolē Kiprā, tiek paplašināts, lai tajā 

iekļautu Varošu”. 

 

Ieteikumi 

1. aicina Eiropas Komisiju, Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas 

jautājumos, ES Padomi un visas ES dalībvalstis ANO Drošības padomē iesniegt jaunu 

rezolūciju, kurā pausts aicinājums īstenot politiskas un ekonomiskas sankcijas pret Turciju 

saistībā ar tās agresiju Vidusjūras austrumu daļā un par ANO Drošības padomes Rezolūcijas 

Nr. 550 (1984. g.) un Nr. 789 (1992.g.) neievērošanu. 
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Pielikums 

 

Tikšanās ES mājā 

 
 

Lūgumraksta iesniedzējs kopā ar dēlu ES mājā 

 



 

PE622.200v01-00 16/20 CR\1169798LV.docx 

LV 

 

Tikšanās ar E. Spehar UNFICYP galvenajā mītnē 

 
 

Tikšanās ar E. Spehar UNFICYP galvenajā mītnē (2) 
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Lūgumraksta iesniedzēja māja 

 
 

Atstāju savu dvēseli iekšā, atveriet! 
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