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Bevezetés 

A Petíciós Bizottság 2018. május 7–8-a között tényfeltáró látogatást tett a ciprusi 

Famagustában. A Petíciós Bizottság elnöke, Cecilia Wikström által vezetett küldöttség célja 

az volt, hogy a bizottság által 2007. november 25–28. között tett előző tényfeltáró látogatás 

után 10 évvel újra felmérje Famagusta és különösen annak Varosha nevű elzárt városrészének 

helyzetét, és naprakész információkat szerezzen a helyzettel kapcsolatban a Famagusta 

Menekültmozgalom nevében Loizos Afxentiou által benyújtott 733/2004. számú petíció 

kapcsán. 

Május 7-én, hétfőn, a küldöttség a nicosiai EU-házban megbeszéléseket folytatott a petíció 

benyújtójával, két bikommunális civil társadalmi szervezettel, a polgármesterrel és Famagusta 

városi tanácsának tagjaival. A megbeszéléseket a képviselőház elnöke, Demetris Syllouris 

által szervezett munkaebéd követte, amelyen részt vett a Ciprusi Köztársaság 

külügyminisztere, Nicos Christodoulides, és Famagusta polgármestere, Alexis Galanos.  

Május 8-án, kedden, a küldöttség találkozott az ENSZ főtitkárának különmegbízottjával és az 

ENSZ ciprusi békefenntartó erőinek (UNFICYP) misszióvezetőjével, Elizabeth Speharral. Ezt 

követően a küldöttség Famagustába utazott, hogy megközelíthető helyszínekről, többek 

között a petíció benyújtójának otthonával szemben lévő utcáról és a famagustai tengerpart egy 

részéről megtekintse az elzárt városrészt. A program hivatalos részének lezárásaként később 

Famagusta deryneiai kulturális központjában egy sajtókonferencia megtartására is sor került 

Famagusta polgármesterével, Alexis Galanosszal. 

Történelmi háttér és nemzetközi jog 

A görög katonai junta által Makariosz érsek ellen szervezett, 1974. július 15-i puccs 

következményeként Törökország 1974. július 20-án megszállta Ciprust. Famagustát a török 

megszállás második szakaszában, 1974 augusztusában foglalták el, miután a lakosok az 

előrenyomuló török katonák előtt elmenekültek a városból. Ezután a város egy kiterjedt 

részét, azaz a nagyjából a Varosha negyednek megfelelő, körülbelül 6,5 négyzetkilométeres, 

túlnyomórészt ciprusi görögök által lakott területet „tiltott zónának” nyilvánították és lezárták, 

és a belépést az engedéllyel rendelkező török katonai személyzeten kívül mindenki számára 

szigorúan megtiltották. Az ezt követő két évben a várost a török hadsereg szisztematikusan 

kifosztotta. Az ellopott áruk nagy részét Törökországba vitték, ahol azokat árverésen eladták, 

illetve egy részüket a Törökországból a szigetre hozott illegális letelepülők között 

szétosztották. 

Varoshának a törvényes lakosok számára az ENSZ irányítása alatt történő visszaszolgáltatását 

az 1979. évi magas szintű megállapodás, az ENSZ Biztonsági Tanácsának 550 (1984). és 

789 (1992). számú határozata, a Petíciós Bizottság 2008. július 17-i jelentése, az Európai 

Parlament 2012. február 14-i nyilatkozata, és az Európai Parlament legutóbbi, 2017. július 6-i 

állásfoglalása is előirányozta. 

Azáltal, hogy a Ciprusi Köztársaság területének 37%-át, ezen belül Varoshát a török 

megszálló erők továbbra is megszállás alatt tartják, Törökország, és a megszállt területeket 

ellenőrzésük alatt tartó illegális és alárendelt igazgatási szervei súlyosan megsértik a 

nemzetközi jogot és az EU polgárainak alapvető emberi jogait. 

Ciprus 2004. május 1-jei uniós csatlakozását követően a Tanács három elnöksége és Biden úr, 

az Egyesült Államok alelnöke is sikertelenül vett részt olyan „megállapodáscsomagok” 

kidolgozására irányuló kísérletekben, amelyek magukban foglalták Varoshának az ENSZ 
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irányítása alatt, explicit (LU, FI) vagy implicit (BE) módon egyéb elemekért cserébe a 

korábbi lakosoknak történő visszaszolgáltatását.  

 

A 2007. november 25–28. között tett tényfeltáró látogatás óta történt fejlemények 

2010-ben a Ciprusi Köztársaság akkori elnöke, Christofias úr Varosha visszaszolgáltatására is 

kiterjedő javaslatot nyújtott be, sikertelenül.  

Amikor 2013-ban Nicos Anastasiadest elnöknek választották, olyan bizalomépítő 

intézkedéscsomagra tett javaslatot, amely kiterjedt Varosha visszaszolgáltatására is. 2015-ben 

érdemben elkezdődtek az átfogó rendezésről folytatott tárgyalások, és a hat tárgyalási fejezet 

közül a legtöbb esetében példa nélküli haladást értek el. A tárgyalások a Ciprus 

újraegyesítéséről szóló genfi konferencia megnyitásával csúcsosodtak ki 2017. január 11-én, 

néhány nappal António Guterres ENSZ-főtitkár hivatalba lépése után.  

Sajnálatos módon a Ciprus újraegyesítéséről szóló konferencia 2017. július 7-én 

megállapodás nélkül zárult le a svájci Crans-Montanában, főként amiatt, hogy Törökország 

hajthatatlan volt a biztonság és a garanciák kérdésében.  

A ciprusi helyzet megoldásával kapcsolatos tárgyalások kimenetele továbbra is bizonytalan, 

mivel a tengeri gázfeltárással kapcsolatos legutóbbi válság ezt az ügyet egy újrakezdett 

konfliktusrendezési folyamat kilátásaihoz kötötte. A közösségi vezetők a 2018. április 16-i, 

Spehar asszony által szervezett társadalmi eseményen sem tudtak kiutat találni ebből a 

patthelyzetből. 2018 júliusában az ENSZ-főtitkár Jane Holl Lute-ot nevezte ki személyes 

megbízottá a felek Crans-Montanát követően kialakított álláspontjáról való tájékozódás 

céljából.  

Petíció 

2004 júliusában Loizos Afxentiou az 1974 augusztusa óta famagustai menekültnek számító 

több mint 30 000 európai polgárt és leszármazottaikat képviselő Famagusta 

Menekültmozgalom nevében benyújtotta a 733/2004. számú petíciót a Petíciós Bizottságnak. 

A petíció kéri, hogy az Európai Bizottság által a ciprusi török közösség elszigetelésének 

megszüntetésére javasolt átfogó intézkedésekbe foglalják bele Famagusta elzárt részének a 

törvényes lakosok számára történő visszaszolgáltatását. 

Famagusta elzárt részének a törvényes lakosok számára történő visszaszolgáltatásával 

összefüggésben a petíció előirányozta a famagustai kikötő felújítását és működésének 

modernizálását is. A felújítási munkálatok befejezését követően a kikötőt egy kikötői hatóság, 

azaz egy olyan magánvállalat üzemeltetné, amelyben a két közösség egyenlő tulajdonrésszel 

rendelkezik. 

A petíció hangsúlyozta, hogy Famagusta elzárt részének a törvényes lakosok számára történő 

visszaszolgáltatása nem tenné szükségessé az elfoglalt területek lakosságának áttelepítését, 

mivel a városnak ez a része a török katonai erők általi megszállás, azaz 1974 augusztusa óta 

lakatlan. 

A petíció kifejezett célja egy olyan város létrehozása, ahol a sziget két közössége a biztonság 

és a kölcsönös tisztelet légkörében ténylegesen együttműködik a békés egymás mellett élés és 

a prosperitás olyan szintjének elérésére érdekében, amelyben a ciprusiak többsége részesülni 

kívánna az újraegyesített, két közösségen alapuló, kétzónás szövetségi ciprusi állam keretein 

belül. 

Fontos megjegyezni, hogy 2006. február 27-én a Tanács elfogadta a ciprusi török közösség 
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gazdasági fejlődésének ösztönzését elősegítő pénzügyi támogatási keret létrehozásáról szóló 

389/2006/EK rendeletet. Másrészt azt is meg kell jegyezni, hogy az ENSZ BT vonatkozó 

dokumentumai szerint Varosha továbbra is Törökország által elzárt terület maradt. A török 

katonai megszállás a Ciprusi Köztársaság területének 37%-ára terjed ki, Varosha jelenleg 

Ciprus megszállt részének egyetlen megközelíthetetlen és elzárt, a török hadsereg közvetlen 

ellenőrzése alatt álló területe. 

Az említett rendelet 2006 és 2016 között összesen 449 millió eurót irányoz elő a rendelet 

keretében végrehajtandó műveletekre. A 2014–2020 közötti időszakra szóló uniós többéves 

pénzügyi keret évente 30 millió eurót irányoz elő. 

Összefoglaló a találkozókról 

Bevezetés 

A találkozók mindegyikét az elnök nyitotta meg, aki először bemutatta a küldöttség tagjait, 

ismertette a misszió célkitűzéseit, és megkérdezte a különböző szereplőket, hogy milyen 

konkrét intézkedések megtételét javasolják a petíció célkitűzésének előmozdítása érdekében. 

A találkozókat az elnök azzal zárta, hogy megköszönte a részvételt, és kifejezte 

elkötelezettségét a petíció nyitva tartása és az ügy megoldását célzó munka folytatása iránt. 

Ígéretek nem hangzottak el, azonban hangsúlyozta, hogy akármilyen nehéznek tűnhet is ez a 

jelenlegi helyzetben, a politikusok soha nem adhatják fel, és megoldást kell és fognak is 

találni Varosha emberi tragédiájára.  

Ierotheos Papadopoulos, az Európai Bizottság ciprusi képviseletének vezetője, és Andreas 

Kettis, az Európai Parlament ciprusi kapcsolattartó irodájának vezetője által tartott 

tájékoztatók 

Kettis és Papadopoulos úr üdvözölte a küldöttséget, és főként alábbi területekre összpontosító 

tájékoztatót tartott: 

 a megszállás története és Famagusta elfoglalása 1974 augusztusában; 

 a 2013-as megválasztásakor Anastasiades elnök által javasolt, Varosha 

visszaszolgáltatására kiterjedő bizalomépítő intézkedéscsomag, és a ciprusi török 

ellenjavaslat; 

 a Joe Biden, az Egyesült Államok alelnöke által tett sikertelen egyeztetési kísérlet, 

amelynek keretében – a 2014. május 21–22-e között a szigeten tett látogatása során – 

javaslatot tett arra, hogy tegyék lehetővé egy nemzetközi szakértőkből álló csapat 

számára, hogy bejussanak Varoshába, és jelentést készíthessenek az azonnali 

újjáépítési szükségletekről; 

 a két vezető, Anastasiades és Akinci által 2015 májusa és 2017 júliusa között folytatott 

tárgyalásokon elért példátlan előrehaladás; 

 a Ciprus újraegyesítéséről szóló crans-montanai konferencia 2017. július 7-i lezárása, 

főként a biztonságról és garanciákról szóló fejezettel kapcsolatos megállapodás hiánya 

miatt, amely a ciprusi helyzet egyetlen külső aspektusa, mivel Görögország, 

Törökország és az Egyesült Királyság az 1960-as garanciaszerződés és a szövetségi 

szerződés szerinti garanciavállalói hatáskörét érinti; 

 Törökország, valamint a török ciprusi vezető és közösség eltérő elképzelései egy 

szövetségi megoldás megvalósíthatóságáról; 
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 a tengeri gázfeltárással kapcsolatos közelmúltbeli válság, azaz a Ciprus kizárólagos 

gazdasági övezetében az ENI vállalat hajója által végzett fúrási műveleteknek a török 

tengeri erők általi megakadályozása; 

 Erdogan elnök agresszív retorikája az előrehozott június 24-i törökországi elnöki és 

parlamenti választásokat megelőzően. 

A tájékoztató végén az elnök ismertette a következő napra tervezett famagustai látogatás 

egyes biztonsági, kommunikációs és más aspektusait. 

A küldöttség tagjai által feltett kérdésekre adott válaszai között Kettis úr röviden utalt az 

Emberi Jogok Európai Bírósága által a tulajdon védelme kérdésében Törökország ellen hozott 

ítéletekre is, amelyek legalább egy esetben kártérítés megfizetését eredményezték. 

Találkozó a petíció benyújtójával 

Loizos Afxentiou 18 éves fiával érkezett a küldöttséggel való találkozóra, aki a ciprusi 

Nemzeti Gárda tagjaként 14 hónapos kötelező szolgálatát teljesíti.  

A petíció benyújtója visszaemlékezett arra, hogy 1974. augusztus 14-én ő és családja hogyan 

menekült el Famagustából. Azt gondolták, hogy csak arra az éjszakára kell elhagyniuk 

otthonukat, és másnap visszatérhetnek. Azóta közel 44 év telt el, és ő még mindig hazavágyik. 

Ezután elmondta, hogy Famagusta elfoglalása után hogyan zárták le a város nagy részét, 

hogyan nyilvánították katonai területté, és miként fosztotta ki a várost szisztematikusan a 

török hadsereg. Elmondta továbbá, hogy a város még ma is elzárt terület, a természet erőire 

hagyva, a török fegyveres erők és a török kormány közvetlen irányítása alatt áll, a török 

megszállás kegyetlen irracionalitásának emlékműveként. Az ő háza épp a kerítés mögött 

található a lezárt területen belül. Üres és kifosztott, de még mindig hívogató, hiszen az 

otthona volt.   

Az élet drámaian megváltozott azon a napon, amikor elmenekültek Famagustából, és ő és a 

családja hozzászokott ahhoz, hogy menekültek a saját országukban. Letűnőben van az a 

generáció, amely Famagustát, az 1974-ig élénk, kozmopolita központot létrehozta. Számukra 

megmaradnak a szép emlékek, a menekültek sebei és a megvalósítatlan vágyuk arra, hogy 

visszatérjenek otthonukba, még akkor is, ha az csak végső nyughelyük lehet. 

A petíció benyújtója elmondta a küldöttségnek, hogy a petíciót a ciprusi probléma 

megoldására irányuló akkori, 2004 áprilisi kísérlet kimenetelének ismertté válása után és 

Ciprus európai uniós csatlakozására tekintettel dolgozta ki, és azt az Európai Parlament épp 

megválasztott elnöke, Josep Borrel Fontelles kezébe adta 2004. július 20-án. 24 másik 

famagustai lakossal együtt elutazott az Európai Parlamenthez, és egy egynapos demonstrációt 

is tartott, ahol a célja elérése felé tett első lépésként Ciprus újraegyesítését és Famagusta lezárt 

részének a törvényes lakosok számára történő visszaszolgáltatását szorgalmazta. 

Megerősítette azon elhatározását, hogy haza akar térni Famagustába, és hozzátette, hogy a 

családjával megvitatták a lehetőséget, és megegyeztek abban, hogy azonnal visszatérnének, 

amint ez lehetővé válna. 

Andreas, a petíció benyújtójának fia elmondta, hogy ő és a bátyja is Famagustát tartja a 

szülővárosának akkor is, ha Ciprus egy másik városában születtek és nőttek fel. Famagustát a 

szülei és nagyszülei elmondásaiból, és a városba, valamint a közvetlenül kerítés mögött lévő 

családi háznál tett látogatásai során ismerte meg. 

Andreast megkérdezték, hogy vannak-e ciprusi török barátai, és hogy a vele egyidős ciprusi 

görögök mit gondolnak a ciprusi törökökről. Andreas azt válaszolta, hogy az apja révén 
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találkozott ciprusi törökökkel, és őket is ciprusiaknak tartotta, de sajnos nem volt lehetősége 

arra, hogy Ciprus szabad területein ciprusi török barátokat szerezzen. Vannak olyan barátai, 

akik egy nicosiai magániskolába (az angol iskolába) járnak, ahova járnak ciprusi törökök is, 

és a barátai elmondása szerint nem volt problémájuk a ciprusi törökökkel. 

Zárásképpen a petíció benyújtója elmondta, hogy a Petíciós Bizottságtól azt várja, hogy 

számoljon be az elfoglalt Famagusta jelenlegi helyzetéről, és erősítse meg a korábbi 

tényfeltáró missziójának és a 2008-as jelentésének megállapításait, mivel az elmúlt 10 évben 

semmi sem változott, és a ciprusi, köztük a famagustai menekülteket továbbra is megfosztják 

attól az élettől, amit élhetnének akkor, ha szabadon lakhatnának Famagustában, és Ciprus 

felszabadulna a megszállás alól. Hozzátette, hogy a nemzetközi közösség a többi állam (nem 

Törökország) által végrehajtott, a nemzetközi békét fenyegető, illetve az emberi jogokat vagy 

az alapvető szabadságokat sértő politikákra, illetve cselekvésekre szankciók kiszabásával 

reagált annak érdekében, hogy az ilyen államokkal betartassa a nemzetközi jogot. Arra kérte a 

Petíciós Bizottságot, hogy szólítsa fel Törökországot egy olyan konkrét dátum kitűzésére, 

amely határidőig a Famagusta lezárt része feletti ellenőrzést átadja a város törvényes 

lakosainak, és e határidő előtt tegye lehetővé szakértők, többek között ciprusi görögök és 

törökök számára a lezárt részre való bejutást a város állapotának felmérése és egy arról szóló 

jelentés elkészítése érdekében, hogy mire van szükség a város újjáélesztéséhez. Amennyiben 

Törökország kormánya nem tesz eleget ennek a felhívásnak, az Európai Uniónak szankciók 

alkalmazását kell kezdeményeznie Törökország ellen, ameddig az nem tartja tiszteletben a 

nemzetközi jogokat, és nem hagy fel az európai polgárok emberi jogainak és alapvető 

szabadságainak megsértésével.   

Találkozó a mindkét közösséget képviselő civil társadalmi szervezetek képviselőivel 

Yiota Afxentiou és Serdar Atai, a két közösséget képviselő „Famagusta a mi városunk” és 

„Famagusta Kezdeményezés” képviselői az alábbi megállapításokat tették: 

 szilárd meggyőződésük, hogy Varosha törvényes lakosainak történő 

visszaszolgáltatása egy átfogó megoldástól függetlenül megvalósítható; 

 ez a lépés jelentős bizalomépítő intézkedés volna; 

 Famagusta polgárai a két közösség közötti kapcsolatokat romboló politikai napirendek 

miatt vannak ebben a helyzetben; 

 uniós fellépést kérnek Varosha visszaszolgáltatásának elérése érdekében; 

 Varosha törvényes lakosoknak történő visszaszolgáltatásával egyidőben a famagustai 

kikötő rehabilitációja és az EU felügyelete alatt történő üzemeltetése; 

 Törökország sajnálatos módon alkudozás céljára használja fel Varoshát; 

 A helyi ciprusi görög és török szervezetek 2012-ben összefogtak, és 2014 áprilisában 

első alkalommal közös nagypénteki ünnepséget tartottak, amelyen mindkét 

közösségből összesen 5000 fő vett részt; 

 az ilyen közös események folyamatos szervezése nagyon hasznos a két közösség 

közötti megbékélés előmozdítása szempontjából. 

A küldöttség ezután meghallgatta egy Tonia nevű asszony és édesanyja, Cleopatra érzelemtől 

fűtött beszámolóját vagyontárgyaik elvesztéséről, amelyeket a megszálló török hadsereg 

eladott egy árverésen. Azt kérték, hogy legalább az emlékeiket visszakaphassák. 
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Találkozó Famagusta polgármesterével, Alexis Galanosszal, és Famagusta városi tanácsa 

politikai csoportjainak vezetőivel 

Galanos úr az alábbi megállapításokat tette: 

 Famagusta helyzete emberi tragédia és humanitárius ügy, nem tárgyalás kérdése; 

ebben a tekintetben elítélte, hogy Törökország Famagustát alkualapként használja; 

 emlékeztetett az ENSZ Biztonsági Tanácsának 550. és 789. számú határozatára; 

 Varosha visszaszolgáltatása óriási jelenőségű bizalomépítő intézkedésnek minősülne; 

 megerősítette Famagusta városi tanácsának azon szándékát, hogy újraegyesüljön a 

ciprusi török közösséggel, és velük közösen kiépítsék a Ciprusi Szövetségi 

Köztársaságot; 

 kérte a küldöttséget, hogy erősítse meg korábbi állásfoglalásait, határozottan álljon ki 

az európai alapelvek mellett, és utasítsa el Törökország zsarolását. 

 

Az őexcellenciája Demetris Syllouris, a Képviselőház elnöke által szervezett munkaebéd 

Syllouris úr üdvözölte a küldöttséget és azt a tényt, hogy a 10 évvel ezelőtti látogatást 

követően újabb tényfeltáró küldöttség érkezett, valamint kifejezte elismerését az Európai 

Parlamentnek, amiért folyamatosan támogatja a ciprusi polgárokat az igazságért folytatott 

küzdelmükben. Elmondta, hogy a Petíciós Bizottságnak kulcsfontosságú szerepe van a 

polgárok és az Uniós intézmények közötti kapcsolat megteremtésében és az Unióban jelen 

lévő demokratikus deficit révén keletkező szakadék áthidalásában. Annak ellenére, hogy a 

bizottság határozatai nem kötelező érvényűek, az EU-tól és annak intézményeitől elvárja, 

hogy tanúsítsanak konkrét formában megnyilvánuló szolidaritást, és gyakoroljanak fokozott 

nyomást Törökországra annak érdekében, hogy az tagjelölt országként teljes mértékben 

teljesítse kötelezettségeit, és felhagyjon kiegyezésre képtelen hozzáállásával és expanzionista 

politikájával. A ciprusi problémára adott bármilyen megoldásnak elmondása szerint 

tiszteletben kell tartania az ENSZ Biztonsági Tanácsának állásfoglalásait és határozatait, és 

teljes mértékben összeegyeztethetőnek kell lennie az európai értékekkel és alapelvekkel, a 

közösségi vívmányokkal, a nemzetközi joggal és az emberi jogokkal. Ebben az 

összefüggésben emlékeztetett az ENSZ Biztonsági Tanácsának 550. és 

789. számú határozatára, és a Képviselőház által Varosha törvényes lakóinak történő 

visszaszolgáltatása érdekében tett folyamatos erőfeszítéseire, a saját határozatait beleértve, 

mivel ez a ciprusi probléma megoldásának kulcsfontosságú eleme. Bizalomépítő 

intézkedésként a város visszaszolgáltatása egy átfogó rendezési folyamat katalizátorává 

válhatna, mivel megteremtené a két ciprusi közösség közötti együttműködés, kölcsönös 

tisztelet és bizalom feltételeit. Megerősítette a ciprusi görög oldal elkötelezettségét a ciprusi 

probléma átfogó, tisztességes és fenntartható megoldása iránt. Végezetül reményét fejezte ki 

aziránt, hogy a megszálló hadsereg talán végre felhagy hajthatatlan és provokatív 

magatartásával, és lehetővé teszi, akár az utolsó pillanatban is, hogy a küldöttség bejuthasson 

Famagusta lezárt részébe, és a saját szemével láthassa a török megszállás következményeit. 

A Ciprusi Köztársaság külügyminisztere, Nicos Christodoulides a maga részéről üdvözölte a 

Petíciós Bizottság által a megszállt Famagustába tett tényfeltáró látogatást. Elmondta, hogy 

különös jelentőséget tulajdonít ennek a missziónak, mivel azt az Európai Parlament, az EU 

egyetlen olyan intézménye hajtja végre, amelynek tagjait közvetlenül a tagállamok polgárai 

választják meg. Elmondása szerint a Petíciós Bizottság látogatása ugyanakkor egy nagyon 

kivételes pillanatban zajlik, mivel szemtanúi vagyunk annak, hogy az ENSZ-főtitkár 
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megkísérli a tárgyalások újrakezdését a legutóbbi, crans-montanai sikertelen kísérlet után, 

amikor is a tárgyalások 1976-os megkezdése óta először kerültünk nagyon közel a 

megállapodáshoz. Elmondta, hogy Ciprus problémája Európa problémája, és üdvözölte az 

uniós intézmények elkötelezettségét egy olyan megoldás megtalálása iránt, amely nem tér el 

az uniós értékektől és alapelvektől, és amely összeegyeztethető a közösségi vívmányokkal. A 

lezárt Varosha városrész törvényes lakosok számára történő visszaszolgáltatásának – amely a 

ciprusi probléma megoldására irányuló kísérletek katalizátora lehet – jelentőségét az ENSZ 

Biztonsági Tanácsa és az Európai Parlament határozatai egyértelműen jelzik. Ezért különösen 

fontos, hogy a lezárt Varosha városrész törvényes lakosok számára történő 

visszaszolgáltatásának ügye a napirenden maradjon, és továbbra is kiérdemelje a média 

figyelmét, mivel egyebek mellett az emberi jogok súlyos megsértését jelenti. Éppen ez a 

Petíciós Bizottság látogatásának egyik legnagyobb eredménye, mondta. A látogatást és a 

tényfeltáró látogatásról készült jelentés elfogadását követően az Európai Parlament elnöke 

felhívhatja az Európai Tanács figyelmét a lezárt Varosha városrész ügyére egy következő ülés 

kapcsán. A lezárt városhoz vezető deryneiai átkelőhellyel kapcsolatban megerősítette, hogy a 

megnyitására irányuló eljárások előrehaladott szakaszban vannak, és reméli, hogy a 

megállapodásoknak megfelelően 2018. július 1-jéig megnyitják. Ez egy rendkívül pozitív 

fejlemény lesz, amely megerősíti a Varosha visszaszolgáltatásával kapcsolatos igényeket. 

 

 

Találkozó Elizabeth Speharral, az ENSZ főtitkárának ciprusi különmegbízottjával és az ENSZ 

ciprusi békefenntartó erőinek (UNFICYP) misszióvezetőjével 

Spehar asszony nagy szeretettel köszöntötte a küldöttséget, majd tájékoztatott a sziget 

jelenlegi helyzetéről, az ENSZ itt betöltött szerepéről és a Crans-Montana óta elért 

eredményekről: 

 példa nélküli előrelépés a tárgyalási fejezetek többségének esetében 2015 májusa 

(Akinci úr megválasztása) és 2017 júliusa között; a két legnehezebb tárgyalási fejezet 

(hat közül) vonatkozásában a fenti időszak vége felé történt előrelépés: a területi 

kérdésben áttörést értek el, így az utolsó kérdés a biztonság és a garanciák ügye volt; 

 

 ennek eredményeképpen nyitották meg 2017 januárjában a Ciprusról szóló 

konferenciát, amely június–júliusban Crans-Montanában folytatódott „csomagalapú 

megközelítést” követve és a fejezeteken átnyúló megegyezés igényével; az újonnan 

megválasztott ENSZ-főtitkár rendkívül aktív szerepet vállalt a végső tárgyalási 

szakaszban, és kidolgozta a „Guterres-keretrendszert”;  

 

 Spehar asszony a Guterres-keretrendszert Crans-Montana egyik legnagyobb 

eredményeként és „örökségeként” említette, amelyet nem lenne szabad elvesztegetni, 

mivel kulcsfontosságú lehet a folyamat jövőbeni megújításának szempontjából;   

 

 a Ciprusról szóló konferencia 2017. július 7-i lezárása óta nem folytak tárgyalások, és 

a felek közötti bizalmatlanság elmélyült;  
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 az ENSZ-főtitkár jószolgálati missziója továbbra is rendelkezésre áll az ENSZ BT 

megbízatásának keretében, azonban az ENSZ-nek szüksége van arra, hogy minden fél 

kinyilvánítsa abbeli szándékát, hogy visszaüljön a tárgyalóasztalhoz, és közös 

elképzelést alakítsanak ki arról, hogy merre tartanak, és milyen módon fogják elérni 

céljukat;  

 

 ez csak akkor történhet meg, ha a felek és különösen a két vezető (mivel ez egy 

vezetők által irányított folyamat) lehetségesnek tartják az érdemi és eredményorientált 

tárgyalások újrakezdését; 

 

 a Spehar asszony által 2018. április 16-án tartott és a két vezető részvételével zajló 

informális ebéd szívélyes hangulatban zajlott, azonban eredményt nem hozott;  

 

 strukturáltabb és formálisabb folyamatra van szükség a felek álláspontjainak 

megállapításához; ebből a célból a főtitkár egy ideiglenes megbízottat1 nevez ki, 

akinek feladata, hogy a közeljövőben minden féllel egyeztessen a Ciprus 

újraegyesítéséről szóló konferencia lezárása óta folytatott megbeszéléseik 

eredményeinek megismerése érdekében; 

 

 Varosha mindig is a ciprusi probléma részét képező, megoldásra váró főbb kérdések 

központi eleme, gyakran pedig kreatív ötletek tárgya volt: az idők során különböző 

országok, különböző személyek, és maga az ENSZ is próbált rájönni, hogy vajon a 

lezárt Varosha városrész ügyének megoldása lehetne-e egyfajta bizalomépítő 

intézkedés, és vajon áttörést jelentene-e az átfogó rendezés szempontjából;  

 

 sajnálatos módon ez az évek során egyszer sem bizonyult lehetségesnek, mivel a 

ciprusi görög és a ciprusi török részről érkezett javaslatok e tekintetben soha nem 

voltak összeegyeztethetők. 

 

 

Az UNFICYP katonai tisztviselője további tájékoztatást nyújtott Varosha helyzetéről, többek 

között egy diavetítés formájában: 

 Varosha déli határa vita tárgyát képezi; az UNFICYP hat megfigyelőpontot hozott 

létre Varoshán belül, amelyek közül kettő ma is felügyelet alatt áll Varosha kerítéssel 

körbevett része katonai status quójának fenntartása érdekében; 

 

 az ENSZ álláspontja szerint Varosha kerítéssel körbevett részén a status quo 

fenntartásának felelőssége 1974 óta a török fegyveres erőket, és végső soron a török 

kormányt terheli;  

 

 az UNFICYP által Varoshában végzett tevékenységek korlátozottak, a területre csak a 

török fegyveres erők északi ellenőrzőpontján keresztül lehet belépni, az ENSZ mozgó 

                                                 
1 2018 júliusában a főtitkár Jane Holl Lute-ot nevezte ki erre a pozícióra. 
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járőreire olyan korlátozások vonatkoznak, mint például a megállási tilalom, bizonyos 

sebességhatárok betartása, és egy meghatározott útvonalon való közlekedés. 

Spehar asszony a küldöttség tagjai által feltett kérdésekre az alábbi válaszokat adta: 

 a Guterres-keretrendszerről: ez bizalmas ügy, és a média beszámolói csak zavart 

teremtettek. A felekkel folytatott jövőbeli egyeztetések során azonban az ügy 

megvitatásra és tisztázásra fog kerülni; 

 

 Varosha határairól: az ENSZ és a hadviselő erők között soha nem született 

megállapodás a pontos tűzszüneti vonalakról, mivel 1974-ben volt ugyan tűzszünet, de 

tűzszüneti megállapodás soha nem jött létre; 

 

 azzal kapcsolatban, hogy az ENSZ támogatja azt az ötletet, miszerint az újjáépítési 

szükségletek felmérése céljából egy szakértői csapatnak biztosítsanak bejutást 

Varoshába: ez az évek során felmerült számos bizalomépítő intézkedés részét képező 

ötletek egyike. 2014 májusi látogatása során Joe Biden, az Egyesült Államok alelnöke 

egy hasonló ötletet vetett fel, de sajnálatos módon ez nem vezetett eredményre, és 

egyik hasonló kreatív ötletet sem fogadták el egészen a mai napig; 

 

 a deryneiai és lefkai átkelőhelyek megnyitásáról: az ENSZ üdvözölné ennek a 

bizalomépítő intézkedésnek a megvalósítását, amelyet mindkét fél kölcsönösen 

elfogadott, és mindkét közösség számára előnyös lenne; 

 

 Erdogan elnök szerepéről: amikor a biztonság és a garanciák kérdésére kerül sor, a 

török kormány a megbeszélések kulcsfontosságú fele, és a többi kulcsfontosságú 

tagállamhoz hasonlóan a főtitkár Törökország képviselőivel is rendszeresen találkozik. 

Az Erdogan elnökkel folytatott megbeszélései során Ciprus az egyik, de nem az 

egyetlen téma. 

Látogatás Famagustába  

A Spehar asszonnyal folytatott találkozó után a küldöttség útközben felvette a petíció 

benyújtóját, és busszal Famagustába utaztak, hogy a megközelíthető helyszínekről 

megtekintsék a lezárt városrészt. Az út során a petíció benyújtója és az EPLO-t képviselő 

Attalides asszony is értékes információkat osztott meg a küldöttséggel Famagusta gazdag 

történelméről. 

Az elfoglalt területekre a stroviliai átkelőhelyen keresztüli belépés különösebb esemény 

nélkül zajlott le. 

Onnantól, hogy a küldöttséget szállító busz áthaladt az elfoglalt terület határán, azt a 

Törökország alá rendelt illegális helyi igazgatási szervek képviselői („külügyminisztériumi 

tisztviselők” és a „rendőrség”) és a „Szürke Farkasok” néven ismert török ultranacionalista 

szervezet tagjai követték. 

A lezárt városrész mentén tett út során a küldöttség egy alkalommal megállt, hogy megnézze 

a petíció benyújtójának házát (amely közvetlenül a kerítés mögött áll), ahol a küldöttség tagjai 

meghallgatták a petíció benyújtójának rövid beszámolóját, és szemtanúi lehettek annak, hogy 

milyen állapotban vannak az európai menekültek otthonai: kifosztva és a természet erőire 



 

CR\1169798HU.docx 11/21 PE622.200v02-00 

 HU 

hagyva, kerítéssel elzárva, amelyen több tábla jelzi, hogy az elzárt rész „katonai terület”, és a 

fényképek vagy videók készítése pedig tilos. A petíció benyújtójának házától a küldöttség a 

16. századi „Ayia Zoni” plébániatemplomhoz sétált, amely alig látszott ki a betonnal töltött, 

rozsdás olajhordók mögül; a templom keresztje már letört, de szépen faragott harangtornya 

még mindig több évszázados pompájáról tanúskodik.  

A küldöttség úgy döntött, hogy nem tervezett kitérőt tesz Varosha egyetlen, török fegyveres 

erők által őrzött belépési pontjához, ahol az elnök leszállt a buszról, az ellenőrzőponthoz 

ment, és követelte, hogy hadd találkozhasson az állítólag Ali nevű török parancsnokkal, hogy 

a küldöttséget beengedje Varoshába. Az elnöknek azt válaszolták, hogy a kapunál várjon a 

török parancsnokra, aki meg is jelent, és el is indult az elnök felé, de úgy tűnt, hogy 

telefonhívást kapott, majd megfordult, és elment. A küldöttséget ezért végül nem engedték be 

Varoshába. 

Látogatás Famagusta tengerpartjának megközelíthető részeire, ahonnan látható Varosha lezárt 

részének tengerpartja, azonban, mivel „katonai zónának” minősül, nem fényképezhető. 

A küldöttség ezt követően meglátogatta Famagusta tengerpartját, ahol a „Szürke Farkasok” 

török zászlókat helyeztek el, és rendkívül zavaró módon próbálták megközelíteni a 

küldöttséget, és főként az elnököt. 

A küldöttség tagjait, de leginkább az elnököt egy körülbelül 150 famagustaiból (főleg ciprusi 

görögökből) álló tömeg próbálta azonnal megközelíteni, akik közül sokan kétségbeesetten és 

könnyek között könyörögtek, hogy visszatérhessenek otthonukba. A tömeget szorosan követte 

török lobogókat és „TRNC” feliratú zászlókat lengető, és a jobb kezükkel a szervezetükre 

jellemző mozdulatot tevő körülbelül 20 „Szürke Farkas”.  

Ahogy az előrelátható volt, a körülbelül 30 percig tartó látogatás során a biztonsági 

körülmények távolról sem voltak ideálisak, a légkör pedig rendkívül feszült volt. Ebben a 

tekintetben egyáltalán nem biztos, hogy a tengerparton jelen lévő „rendőrség” tagjai 

közbeavatkoztak volna bármilyen incidens esetén, és az is kérdéses, hogy ezt milyen 

mértékben tették volna, mivel a „Szürke Farkasok” ismertek arról, hogy az általuk 

végrehajtott bűncselekmények teljes mértékben büntetlenek, és a tagokat soha nem vonták 

eljárás alá. 

Sajtókonferencia Famagusta polgármesterével, Alexis Galanosszal Famagusta község 

deryneiai kulturális központjában  

A famagustai tengerparton tett látogatást követően a küldöttség ugyanazon a stroviliai 

átkelőhelyen keresztül visszatért a Ciprusi Köztársaság kormányának tényleges ellenőrzése 

alatt álló területre, és a napirend szerinti következő helyszínre, a deryneiai sajtókonferenciára 

tartottak. 

A sajtókonferencia előtt Nicosiából, Limassolból és Larnacából bérelt buszokkal szállított 

körülbelül 300 famagustai szívélyesen üdvözölte a küldöttséget. 

A helyi média beszámolója szerint „a Varosha iránti együttérzés nem leplezheti a fájdalmas 

igazságot”. 

Az elnök a következő nyilatkozatot tette:  

SZEMELVÉNYEK: 

„44 év telt el (a török invázió óta), és a nemzetközi közösség (az ENSZ, az EU stb.) megtette, 

amit tudott, Ciprus csatlakozott az Unióhoz, és ma azért vagyunk itt, hogy nyomon kövessük 
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a petíció benyújtása és a korábbi, 2007-es látogatásunk óta történt fejleményeket. Ez egy 

rendkívül érzékeny pillanat Ciprus és Európa számára; kifutunk az időből, mivel sorra tűnnek 

le generációk, a két közösség pedig elfelejti, hogy hogyan éltek együtt. Egyáltalán nem 

adhatok Önöknek reményt azzal kapcsolatban, hogy ez a látogatás meg fogja oldani a 

konfliktust és a helyzetet, de azt megígérhetem, hogy ez a bizottság rendkívül komolyan veszi 

a helyzetet, és megpróbál minden előrelépési lehetőséget megvizsgálni, legyen az bármilyen 

kicsi. E folyamat során politikai készségeinkre és hatalmas kreativitásra van szükség. 

Megerősítjük mély meggyőződésünket, amelynek legutóbb a 2017. júliusi 

állásfoglalásunkban adtunk hangot, miszerint Famagusta visszaszolgáltatása jó kiindulási pont 

lehet a sziget teljes újraegyesítése felé, azonban az Európai Bizottság és a Tanács e 

tekintetben kissé vonakodó. Ez az ügy természetesen azokról az alapvető értékekről és 

elvekről szól, amelyekre az EU épül. Nehéz volt elmagyarázni ezeknek a nagyon elkeseredett 

embereknek, akikkel a látogatásunk során találkoztunk, hogy az egyetlen dolog, amit 

tehetünk, hogy meghallgatjuk és továbbítjuk a követeléseiket, nem engedjük lezárni az ügyet. 

Nem hagyjuk őket magukra, mellettük állunk az összes kollégámmal együtt. Ma nem csak 

európaiak vagyunk, ma mindannyian famagustaiak is vagyunk”. 

Famagusta polgármestere, Alexis Galanos elmondta, hogy Famagusta „nem csupán egy 

bizalomépítő intézkedést jelent. Sokkal több ennél. Famagusta humanitárius probléma Európa 

számára.” 

A ciprusi török médiát is meghívták a sajtókonferenciára, de egyik képviselője sem jelent 

meg. 

Következtetések és a továbbhaladás lehetséges irányai 

 A petíció benyújtójával és fiával, valamint a Petíciós Bizottság küldöttségétől konkrét 

intézkedést váró többi varoshai menekülttel való rendkívül érzelmes találkozások 

ellenére a jelenlegi politikai környezetben nehezen elképzelhető, hogy a Varosha 

törvényes lakosainak történő visszaszolgáltatását magában foglaló bizalomépítő 

intézkedéscsomag megvalósítása lehetséges lehet egy átfogó rendezésről szóló 

megállapodáson kívül; azonban egy olyan jelentős, konkrét bizalomépítő intézkedés, 

mint Varosha visszaszolgáltatása a törvényes lakosainak, amely a ciprusi görögök és 

törökök békés együttélésének lehetőségét hordozza magában, a ciprusi probléma 

átfogó rendezésére irányuló erőfeszítések ösztönzésének egyetlen eszköze lehet;  

 az Európai Unió Tanácsának 2005-ös, 2006-os és 2010-es elnöksége, és Joe Biden 

amerikai alelnök által a 2014. májusi famagustai főterv keretében arra irányulóan tett 

kísérletek, hogy Varoshát egyéb elemekért cserébe az ENSZ irányítása alatt 

visszaszolgáltassák a törvényes lakosainak, mindeddig kudarcot vallottak; a ciprusi 

görög vezetők által benyújtott, Varosha visszaszolgáltatására irányuló javaslatok 

szintén sikertelennek bizonyultak;  

 egyértelmű, hogy Törökország számára Varosha az egyik legfőbb alkualap a 

rendezésről szóló tárgyalások területrendezési végjátékában; 

 az Európai Bizottság és az ENSZ is azon az állásponton van, hogy a két közösség 

vezetője közötti megállapodás révén létrejövő átfogó rendezés a leghatékonyabb 

módja a ciprusi üggyel kapcsolatos problémák megoldásának, ezen belül pedig 

Varosha törvényes lakosai számára történő visszaszolgáltatásának; 

 sürgős és égető szükség van azonban erre a megállapodásra: a Petíciós Bizottság 

10 évvel ezelőtti jelentése már figyelmeztetett arra a veszélyre, hogy egyre fogy az 
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idő, mivel a sziget mindkét oldalán az emberek elfelejtik, hogy hogyan kell együtt 

élni, hogyan beszéljék a másik nyelvét; generációk nőnek fel, és sokan már nem élnek 

azok közül, akik emlékeznek az 1974 előtti Ciprusra; 

 az is egyértelmű, hogy Törökország teljes mértékben figyelmen kívül hagyja az 

Európai Parlament állásfoglalásait;  

 ezért lényeges az ENSZ Biztonsági Tanácsa által hozott határozatok végrehajtása, 

mivel ez az egyetlen olyan szupranacionális szervezet, amely tényleges nyomást képes 

gyakorolni Törökországra: Az ENSZ BT 550 (1984). számú határozatának 

5. bekezdésében kifejezetten „felszólít arra, hogy helyezzék a területet (Varoshát) az 

ENSZ irányítása alá”; Az ENSZ BT 789 (1992). számú határozata 8. bekezdésének 

c) pontja ismételten felszólít arra, hogy „a jelenleg az ENSZ békefenntartó erőinek 

irányítása alatt álló ciprusi területet terjesszék ki Varoshára”. 

 

Ajánlások 

1. Felhívja az Európai Bizottságot, a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt, az 

Európai Unió Tanácsát és az Európai Unió tagállamait, hogy terjesszenek egy olyan új 

határozatra irányuló javaslatot az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé, amely politikai és gazdasági 

szankciókat helyez kilátásba Törökország ellen a kelet-mediterrán térségben tanúsított 

agressziója és az ENSZ Biztonsági Tanácsa 550 (1984). és 789 (1992). számú határozatának 

való meg nem felelése miatt. 
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A petíció benyújtójának otthona 

 
 

„A lelkem odabent maradt, engedjetek be!” 
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