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Sissejuhatus 

Petitsioonikomisjon korraldas 7.–8. mail 2018. aastal teabekogumisvisiidi Küprosele 

Famagustasse. Komisjoni esimehe Cecilia Wikströmi juhitud lähetuse eesmärk oli hinnata 

uuesti ja ajakohastada teavet Famagusta ja eelkõige linna suletud osa Varosha olukorra kohta 

seoses petitsiooniga nr 733/2004, mille on esitanud Loizos Afxentiou organisatsiooni 

Famagusta Refugee Movement nimel, 10 aastat pärast komisjoni viimast teabekogumisvisiiti, 

mis leidis aset 25.–28. novembril 2007. 

Esmaspäeval, 7. mail kohtus delegatsioon petitsiooni esitaja, kahe kaht kogukonda hõlmava 

kodanikuühiskonna organisatsiooniga ning Famagusta linnapea ja Famagusta linnavolikogu 

liikmetega Nikosias asuvas Euroopa Liidu Majas, millele järgnes tööalane õhtusöök, mille 

korraldas esindajatekoja president Demetris Syllouris, kus osalesid Küprose Vabariigi 

välisminister Nicos Christodoulides ja Famagusta linnapea Alexis Galanos.  

Teisipäeval, 8. mail oli delegatsioonil koosolek ÜRO peasekretäri eriesindajaga Küprosel ja 

ÜRO rahuvalvejõudude Küprose missiooni juhiga Elizabeth Spehariga, ning seejärel külastas 

delegatsioon Famagustat ja vaatles linna suletud osa juurdepääsetavatest asukohtadest, 

sealhulgas petitsiooni esitaja kodu vastas olevalt tänavalt ja osa Famagusta rannast. Hiljem 

samal päeval toimus Famagusta ringkonna kultuurikeskuses Deryneias pressikonverents 

Famagusta linnapea Alexis Galanosega ja sellega lõppes programmi ametlik osa. 

Ajalooline taust ja rahvusvaheline õigus 

Pärast 15. juulil 1974. aastal Kreeka sõjaväelise hunta poolt peapiiskop Makariose vastu 

korraldatud riigipööret vallutas Türgi Küprose 20. juulil 1974. Famagusta vallutati Türgi 

sissetungi teisel etapil 1974. aasta augustis, kui linna elanikud põgenesid lähenevate Türgi 

sõjaväelaste eest. Linna ulatuslik osa, ligikaudu 6,5 ruutkilomeetri suurune ala, mis suures 

osas vastab Varoshale, mille elanikud olid valdavas osas Küprose kreeklased, kuulutati 

seejärel keelutsooniks, suleti ja selle sissepääs oli rangelt keelatud kõigi, välja arvatud Türgi 

volitatud sõjaväelaste jaoks. Järgneva kahe aasta jooksul rüüstas Türgi sõjavägi seda 

süstemaatiliselt. Enamik röövsaagist viidi Türki, kus see müüdi oksjonil, samas kui mõni osa 

röövsaagist jagati ebaseaduslikele asunikele, kes toodi saarele Türgist. 

Varosha tagastamine selle seaduslikele elanikele ÜRO halduse alusel oli ette nähtud 1979. 

aasta kõrgetasemelise kokkuleppega, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 550 (1984) 

ja 789 (1992), petitsioonikomisjoni 17. juuli 2008. aasta aruandega, Euroopa Parlamendi 14. 

veebruari 2012. aasta deklaratsiooniga ja hiljutise Euroopa Parlamendi 6. juuli 2017. aasta 

resolutsiooniga. 

Küprose Vabariigi territooriumist 37% (sh Varosha) jätkuv okupeerimine Türgi 

okupatsioonivägede poolt kujutab endast rahvusvahelise õiguse ja ELi kodanike põhiliste 

inimõiguste ränka rikkumist Türgi poolt ja selle ebaseaduslikku, alluvat haldust okupeeritud 

aladel. 

Pärast Küprose ühinemist ELiga 1. mail 2004 osalesid Euroopa Komisjon, kolm nõukogu 

eesistujariiki ja USA asepresident Joe Biden edutult katsetes koostada nn meetmepakette, mis 

hõlmasid Varosha tagastamist selle eelnevatele elanikele ÜRO halduse alusel selgesõnaliselt 

(LU, FI) või vaikimisi (BE), vastutasuks muude elementide eest.  

 

Pärast 25.–28. novembril 2007 toimunud viimast teabekogumisvisiiti aset leidnud muutused 

2010. aastal esitas sellane Küprose Vabariigi president Demetris Christofias ettepaneku, mis 
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hõlmas Varosha tagastamist (siiski ebaõnnestunult).  

Kui 2013. aastal valiti presidendiks Níkos Anastasiades, tegi ta ettepaneku usaldust 

suurendavate meetmete paketi kohta, mis hõlmas Varosha tagastamist. 2015. aastal alustati 

tõsiselt põhjalikke läbirääkimisi tervikliku lahenduse leidmise kohta ja nendega seoses tehti 

enneolematuid edusamme kuuest läbirääkimispeatükist enamikus, mille tulemuseks oli Genfis 

11. jaanuaril 2017. aastal korraldatud konverents Küprose küsimuse kohta, mis toimus vaid 

paar päeva pärast ÜRO peasekretäri António Guterresi ametisse astumist.  

Kahjuks lõppes konverents Küprose küsimuse kohta ilma, et Crans-Montanas Šveitsis oleks 

7. juulil 2017. aastal kokkuleppele jõutud, peamiselt Türgi järeleandmatuse tõttu julgeoleku ja 

garantiide küsimuses.  

Küprose lahenduse leidmise läbirääkimiste jätkumine on jätkuvalt ebakindel, sest hiljutine 

avamere gaasiuuringute kriis on sidunud selle teema jätkatava lahenduse leidmise protsessi 

väljavaadetega. Kogukondade juhid ei suutnud Elizabeth Spehari 16. aprillil 2018. aastal 

korraldatud ühiskondlikul üritusel ummikseisu ületada. 2018. aasta juulis määras ÜRO 

peasekretär Jane Holl Lute’i isiklikuks saadikuks, et mõista seda, kuhu kõik pooled on oma 

aruteludes jõudnud pärast kohtumist Crans-Montanas.  

Petitsioon 

Petitsioon nr 733/2004, mille on esitanud Loizos Afxentiou organisatsiooni Famagusta 

Refugee Movement nimel, mis esindab rohkem kui 30 000 Euroopa kodanikku, alates 1974. 

aastast Famagustast pärit pagulasi ja nende järeltulijaid, esitati petitsioonikomisjonile 2004. 

aasta juulis. 

Petitsioonis nõuti Famagusta suletud osa selle seaduslikele elanikele tagastamise lisamist 

Euroopa Komisjoni pakutud ulatuslikesse meetmetesse, et lõpetada Küprose türgi kogukonna 

isoleerimine. 

Koos Famagusta suletud osa selle seaduslikele elanikele tagastamisega nähti petitsioonis ette 

Famagusta sadama renoveerimine ja tegevuslik ajakohastamine. Pärast renoveerimistööde 

lõpetamist võiks sadama juhtimise võtta üle sadamaamet, eraettevõte, millel on kaht 

kogukonda hõlmav võrdne omandiõigus. 

Petitsioonis juhiti tähelepanu sellele, et Famagusta suletud osa selle seaduslikele elanikele 

tagastamine ei tooks kaasa okupeeritud aladel elava elanikkonna ümberpaigutamise vajadust, 

sest see linna osa on olnud asustamata alates Türgi relvajõudude okupatsioonist 1974. aasta 

augustis. 

Petitsioonis väljendatud eesmärgiks oli linn, kus saare kaks kogukonda teevad tõhusalt 

koostööd, kus valitseb julgeoleku ja vastastikuse austamise keskkond, et jõuda rahumeelse 

kooseksisteerimise ja jõukuse tasemeni, mida enamik Küprose elanikke tahab jagada 

taasühendatud, kaht kogukonda ja kaht tsooni hõlmavas föderaalses Küprose riigis. 

NB! Siinkohal on oluline märkida, et 27. veebruaril 2006. aastal võttis nõukogu vastu 

määruse (EÜ) nr 389/2006, millega luuakse rahalise toetuse programm Küprose türgi 

kogukonna majandusarengu soodustamiseks. Teisest küljest tuleks märkida, et Varosha on 

jätkuvalt Türgi poolt suletud, nagu on märgitud asjakohastes ÜRO Julgeolekunõukogu 

dokumentides. Türgi sõjaline okupatsioon laieneb alale, mis vastab 37% Küprose Vabariigi 

territooriumist, Varosha on tänaseni ainus juurdepääsematu ja suletud ala Küprose 

okupeeritud osas, mis on Türgi sõjaväe otsese kontrolli all. 

Käesoleva määruse alusel on 2006.–2016. aastaks kavandatud kogusumma 449 miljonit eurot. 
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Aastateks 2014–2020 on ELi mitmeaastase finantsraamistiku alusel ette nähtud 30 miljonit 

eurot aastas. 

Lühiülevaade toimunud koosolekutest 

Preambul 

Kõik koosolekud avas esimees, kes alustas alati delegatsiooni liikmete tutvustamisega, esitas 

missiooni eesmärgid ja küsis erinevatelt osalejatelt, milliste konkreetsete meetmete võtmist 

nad sooviksid näha, et edendada petitsiooni eesmärki. 

Esimees lõpetas kõik koosolekud sellega, et tänas osalejaid, võttis kohustuseks jätkata 

petitsiooni ja selle teema käsitlemist, andmata küll lubadusi, aga rõhutades asjaolu, et 

poliitikud ei saa ja ei tohiks kunagi alla anda ja et kuigi see võib näida praeguses kontekstis 

keeruline, tuleb leida ja leitakse Varosha inimlikule tragöödiale lahendus.  

Ülevaated Küprosel asuva Euroopa Komisjoni esinduse juhi Ierotheos Papadopoulose ja 

Küprosel asuva Euroopa Parlamendi kontaktbüroo juhi Andreas Kettise poolt 

Andreas Kettis ja Ierotheos Papadopoulos tervitasid delegatsiooni ja andsid ülevaate, milles 

keskendusid peamiselt järgmistele aspektidele: 

 1974. aasta augustis toimunud sissetungi ja Famagusta vallutamise ajalugu; 

 usalduse suurendamise meetmete pakett, mis hõlmas Varosha tagastamist, mille 

pakkus välja president Anastasiades pärast oma valimist 2013. aastal, ja Küprose 

türklaste vastuettepanek; 

 USA asepresidendi Joe Bideni ebaõnnestunud vahendamise katse, mis hõlmas 

ettepanekut lubada rahvusvaheliste ekspertide rühmal siseneda Varoshasse ja anda aru 

koheste rekonstrueerimise vajaduste kohta, kui ta külastas saart 21.–22. mail 2014; 

 enneolematud edusammud läbirääkimistes, mille saavutasid kaks juhti Anastasiades ja 

Akinci ajavahemikul 2015. aasta maist kuni 2017. aasta juulini; 

 Crans-Montanas 7. juulil 2017. aastal toimunud Küprose küsimust käsitleva 

konverentsi lõpetamine, peamiselt julgeoleku ja garantiide peatüki suhtes 

kokkuleppele mittejõudmise tõttu, mis on ainus Küprose probleemi välisaspekt, sest 

see hõlmab Kreeka, Türgi ja Ühendkuningriigi garantii andmise õigusi 1960. aasta 

garantiilepingu ja liidulepingu alusel; 

 Küprose kreeka ja türgi kogukonna juhtide ja kogukondade erinevad arusaamad 

föderaalse lahenduse võimalikkuse kohta; 

 hiljutine avamere gaasiuuringute kriis, mis hõlmab Türgi mereväe poolt Euroopa ühtse 

laeva identifitseerimisnumbriga (ENI) laeva puurimistegevuste blokeerimist Küprose 

Vabariigi majandusvööndis; 

 Recep Tayyip Erdoğani agressiivne retoorika enne Türgi presidendi ja parlamendi 

enneaegseid valimisi 24. juunil. 

Ülevaate lõpus esitas esimees mõned teadaanded seoses julgeoleku, teabevahetuse ja muude 

järgmisel päeval toimuva Famagusta kavandatud visiidi aspektide kohta. 

Liikmete esitatud küsimustele vastates viitas Andreas Kettis lühidalt ka Euroopa Inimõiguste 

Kohtu Türgi vastu võetud otsustele omandi küsimuses, mille tulemuseks oli kompensatsiooni 

maksmine vähemalt ühe juhtumi puhul. 



 

CR\1169798ET.docx 5/20 PE622.200v02-00 

 ET 

Kohtumine petitsiooni esitajaga 

Loizos Afxentiou tuli delegatsiooniga kohtumisele koos oma poja Andreasega, kes värvati 18-

aastaselt Küprose rahvuskaarti ja teenib seal kohustuslikku 14-kuulist teenistusaega.  

Petitsiooni esitaja kirjeldas, kuidas 14. augusti 1974. aasta õhtul tema pere Famagustast 

põgenes. Nad arvasid, et on sealt ära vaid ühe õhtu ja saavad järgmisel päeval koju naasta. 

Möödunud on peaaegu 44 aastat ja ta soovib endiselt koju naasta. 

Seejärel selgitas ta, kuidas pärast Famagusta vallutamist suur osa linnast suleti, kuulutati 

sõjaväe alaks ja kuidas Türgi sõjavägi seda süstemaatiliselt rüüstas ning kuidas see on 

jätkuvalt suletud, jäetud loodusjõudude meelevalda, on jätkuvalt Türgi relvajõudude ja Türgi 

valitsuse otsese kontrolli all ja Türgi okupatsiooni julma irratsionaalsuse monument. Tema 

maja asub otse aia taga suletud osas, rüüstatud ja tühi, aga siiski kutsuv, nagu ükskõik kelle 

kodu.  

Elu muutus pärast Famagustast põgenemist radikaalselt, sest tema pere pidi tulema toime oma 

riigis pagulasteks olemisega. Põlvkond, kes tegelikult asutas Famagusta kui elujõulise ja 

kosmopoliitse keskuse, mis eksisteeris kuni 1974. aastani, on vältimatult kadumas, alles on 

jäänud kallid mälestused, pagulaste armid ja lunastamata soov koju naasta, kas või ainult 

selleks, et see oleks nende viimne puhkepaik. 

Petitsiooni esitaja teavitas delegatsiooni sellest, et pärast tollast viimast katset 2004. aasta 

aprillis Küprose probleemi lahendada ja arvestades Küprose ühinemist Euroopa Liiduga, 

koostas ta petitsiooni, mille esitas just valitud Euroopa Parlamendi presidendile Josep Borrel 

Fontellesile 20. juulil 2004. aastal. Koos 24 muu Famagusta elanikuga reisis ta Euroopa 

Parlamenti ja korraldas ühepäevase demonstratsiooni Küprose ühendamise ja Famagusta 

suletud osa seaduslikele elanikele tagastamise kohta esimese sammuna selle eesmärgi 

saavutamiseks. Ta kordas oma kindlat soovi koju Famagustasse naasta ja lisas, et tema pere 

arutas seda väljavaadet ja nõustus, et nad naasevad kohe, kui see võimalik on. 

Petitsiooni esitaja poeg Andreas kirjeldas, kuidas tema ja ta vanem vend peavad Famagustat 

oma kodulinnaks, kuigi nad sündisid ja kasvasid Küprose teises linnas. Ta on õppinud 

Famagustat tundma oma vanemate ja vanavanemate kaudu ning oma linnakülastuste ja aia 

taga asuva perekonna kodu kaudu. 

Andreaselt küsiti kas tal on Küprose türklastest sõpru ja mida teised tema vanused Küprose 

kreeklased arvavad Küprose türklastest. Andreas vastas, et ta kohtas Küprose türklasi oma isa 

kaudu ja ta pidas neid samuti Küprose kodanikeks, kuid kahjuks ei ole tal olnud võimalusi 

saada sõpradeks Küprose türklastega Küprose vabades piirkondades. Tal on sõpru, kes õpivad 

Nikosia erakoolis (The English School), kus õpivad ka Küprose türklased, ning nende sõnul ei 

ole neil Küprose türklastega mingeid probleeme. 

Oma lõppmärkustes soovis petitsiooni esitaja, et petitsioonikomisjon annaks aru Famagusta 

okupeerimise praeguse olukorra kohta, kinnitades viimase teabekogumismissiooni leide ja 

oma 2008. aasta aruannet, sest viimase 10 aasta jooksul ei ole midagi muutunud: kõik 

Küprose pagulased ja nende seas Famagusta pagulased on endiselt ilma elust, mis neil oleks 

olnud, kui nad oleksid võinud vabalt Famagustas elada ja kui Küpros oleks olnud 

okupatsioonist vaba. Seejärel ütles ta, et rahvusvaheline kogukond on reageerinud selliste 

riikide (peale Türgi) poliitikale ja/või tegevustele, mis ähvardavad rahvusvahelist rahu või 

rikuvad inimõigusi või põhivabadusi, rakendades sanktsioone kui vahendeid nende 

rahvusvahelise õigusega taas kooskõlla viimiseks. Ta palus, et petitsioonikomisjon nõuaks, et 

Türgi määraks kindla kuupäeva, milleks ta loovutab Famagusta suletud osa kontrolli selle 
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seaduslikele elanikele, ja et enne seda kuupäeva lubaks ta ekspertidel (sh Küprose kreeklastel 

ja türklastel) siseneda suletud ossa, et hinnata selle olukorda ja koostada aruanne selle kohta, 

mida oleks selle elustamiseks vaja. Kui Türgi valitsus selle üleskutsega ei nõustu, peab 

Euroopa Liit nõudma Türgi jaoks sanktsioonide rakendamist selle ajani, mil ta hakkab 

austama rahvusvahelist õigust ja lõpetab Euroopa kodanike inimõiguste ja põhivabaduste 

rikkumise.  

Koosolek kahte kogukonda hõlmavate kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajatega 

Yiota Afxentiou ja Serdar Atai, kes esindavad vastavalt kahte kogukonda hõlmavaid 

organisatsioone „Famagusta Our City“ ja „Famagusta Initiative“ tõid esile järgmised punktid: 

 nad usuvad kindlalt, et Varosha selle seaduslikele elanikele tagastamist on võimalik 

viia ellu sõltumata üldisest lahendusest; 

 selline samm oleks muljetavaldava mõjuga usalduse suurendamise meede; 

 Famagusta elanikud on selles olukorras poliitiliste tegevuskavade tõttu, mis hävitavad 

sidemeid kahe kogukonna vahel; 

 üleskutse ELi meetmete järele, et saavutada Varosha tagastamine; 

 Varosha selle seaduslikele elanikele tagastamisega peaks kaasas käima Famagusta 

sadama ja selle tegevuse taastamine ELi järelevalve all; 

 kahjuks kasutab Türgi Varoshat läbirääkimistel kauplemisvahendina; 

 Küprose kreeklaste ja türklaste rohujuure tasandi organisatsioonid ühendasid 2012. 

aastal oma jõud ja korraldasid 2014. aasta aprillis esimest korda suure reede 

pidustused, millest võttis osa 5000 inimest, kes kuulusid mõlemasse kogukonda; 

 selliste sündmuste jätkuv korraldamine on kahe kogukonna vahelise leppimise 

edendamiseks väga kasulik. 

Seejärel kuulas delegatsioon Tonia-nimelise naise ja tema ema Cleopatra väga emotsionaalset 

pöördumist, milles nad mõistsid hukka oma varade kaotuse, mille Türgi okupatsioonijõud 

müüsid oksjonil, aga nõudsid vähemalt oma mälestuste tagasisaamist. 

Koosolek Famagusta linnapea Alexis Galanose ja Famagusta linnavolikogu fraktsioonide 

juhtidega 

Alexis Galanos tõi esile järgmised punktid: 

 Famagusta on inimlikku tragöödiat käsitlev küsimus ja humanitaarküsimus, mitte 

läbirääkimiste küsimus; sellega seoses lükkas ta tagasi selle kasutamise 

kauplemisvahendina Türgi poolt; 

 tuletas meelde ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 550 ja 789; 

 Varosha tagastamine oleks muljetavaldava mõjuga usalduse suurendamise meede; 

 kinnitas Famagusta linnavolikogu soovi liituda taas Küprose türgi kogukonnaga ja 

luua koos Küprose föderaalne vabariik; 

 kutsus delegatsiooni üles kordama oma eelmist resolutsiooni, jääma kindlaks Euroopa 

põhimõtetele ja lükkama tagasi Türgi väljapressimise. 
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Esindajatekoja presidendi Demetris Syllourise korraldatud tööalane õhtusöök 

Demetris Syllouris tervitas delegatsiooni ja uut teabekogumisvisiiti, mis toimus kümme aastat 

pärast eelmist visiiti, ja avaldas tunnustust sellele, et Euroopa Parlament toetab jätkuvalt 

Küprose rahva võitlust õigluse nimel. Ta ütles, et petitsioonikomisjonil on oluline osa 

kodanike ühendamisel ELi institutsioonidega ja liidu demokraatia puudujäägi ületamisel. 

Hoolimata asjaolust, et komitee otsused ei ole siduvad, ootas ta ELilt ja selle institutsioonidelt 

vankumatu solidaarsuse väljendamist ja Türgile avaldatava surve suurendamist, et see täidaks 

täielikult kandidaatriigi kohustusi ning loobuks oma järeleandmatust suhtumisest ja 

ekspansiivsest poliitikast. Ta ütles, et mis tahes Küprose probleemi lahenduse korral tuleb 

järgida ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone ja otsuseid ning et need peavad olema 

täielikult kooskõlas Euroopa väärtuste ja põhimõtetega, ühenduse õigustikuga, rahvusvahelise 

õigusega ja inimõiguste austamisega. Sellega seoses tuletas ta meelde ÜRO 

Julgeolekunõukogu resolutsioone nr 550 ja 789 ning esindajatekoja käimasolevaid 

jõupingutusi, sealhulgas selle resolutsioone Varosha tagastamise kohta selle seaduslikele 

elanikele, mis on peamine element Küprose probleemi lahendamisel. Usalduse suurendamise 

meetmena võib see kaasa aidata tervikliku lahenduse leidmisele, luues Küprose kahe 

kogukonna vahel koostöö-, vastastikuse austuse ja usalduse õhkkonna. Ta kinnitas Küprose 

Kreeka poole pühendumust Küprose probleemile tervikliku, õiglase ja jätkusuutliku 

lahenduse leidmisele. Lõpuks väljendas ta lootust, et okupatsiooniarmee võiks kordki muuta 

oma järeleandmatut ja provokatiivset hoiakut ning lubada delegatsioonil kas või viimasel 

hetkel siseneda Famagusta suletud ossa, et näha oma silmaga Türgi sissetungi tagajärgi. 

Küprose Vabariigi välisminister Nicos Christodoulides tundis heameelt petitsioonikomisjoni 

teabekogumisvisiidi üle okupeeritud Famagustasse. Ta omistas sellele visiidile erilist tähtsust, 

sest seda korraldab Euroopa Parlament, ainus ELi institutsioon, mida ELi liikmesriikide 

kodanikud otse valivad. Tema sõnul toimub petitsioonikomisjoni visiit väga erilisel ajal, kuna 

oleme tunnistajaks ÜRO peasekretäri katsele jätkata kõnelusi pärast viimast Crans-Montana 

nurjunud katset, mil esimest korda pärast läbirääkimiste algust 1976. aastal kokkuleppele nii 

lähedale jõudsime. Küprose probleem on Euroopa probleem ja ta tundis rahulolu ELi 

institutsioonide kaasamise üle sellise lahenduse leidmise katsesse, mis järgiks ELi väärtusi ja 

põhimõtteid ning oleks kooskõlas ühenduse õigustikuga. Varosha suletud osa selle 

seaduslikele elanikele tagastamise tähtsus, mis võib kaasa aidata Küprose probleemile 

lahenduse leidmise katsele, on ÜRO Julgeolekunõukogu ja Euroopa Parlamendi 

resolutsioonides väga selgelt välja toodud. Seepärast on eriti oluline hoida Varosha suletud 

osa tagastamine päevakorras ja ajakirjanduse tähelepanu all, kuna tegemist on ka inimõiguste 

tõsise rikkumisega. See on üks petitsioonikomisjoni visiidi peamisi saavutusi, ütles ta. Pärast 

kõnealust visiiti ja visiidiaruande vastuvõtmist võib Euroopa Parlamendi president eeloleval 

istungil juhtida Euroopa Ülemkogu tähelepanu Varosha suletud osa küsimusele. Suletud linna 

viiva Deryneia piiriületuspunkti puhul kinnitas ta, et selle avamise asjakohased menetlused on 

edasijõudnud arengujärgus ning ta loodab, et see avatakse 2018. aasta 1. juuliks, nagu kokku 

lepitud. See on väga positiivne edasiminek, mis esitab tungivamad nõudmised ka Varosha 

tagastamiseks. 

Kohtumine ÜRO peasekretäri eriesindaja Küprosel ja ÜRO rahuvalvejõudude Küprose 

missiooni juhi Elizabeth Spehariga 

Elizabeth Spehar tervitas väga soojalt delegatsiooni ja tegi lühikokkuvõtte saare praegusest 

olukorrast, ÜRO rollist saarel ja hetkeseisust alates Crans-Montanast: 
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 enamiku läbirääkimispeatükkide puhul saavutati ajavahemikus 2015. aasta maist 

(Mustafa Akinci valimine) kuni 2017. aasta juulini enneolematud edusammud; selle 

perioodi lõpuosas lepiti kokku kahes kõige keerulisemas läbirääkimispeatükis 

(kuuest): territooriumi puhul saavutati läbimurre, nii et lahendamist jäid ootama 

julgeolek ja garantiid; 

 

 see oli ajendiks Küprose konverentsi avamisele 2017. aasta jaanuaris, mis jätkus 

juunis ja juulis Crans-Montanas paketipõhise käsitluse alusel ja vajadusega sõlmida 

kokkulepped kõigis peatükkides; vastvalitud ÜRO peasekretär võttis viimases 

läbirääkimiste voorus väga aktiivse osa ja koostas Guterrese raamistiku;  

 

 Elizabeth Spehar viitas Guterrese raamistikule kui Crans-Montana suurimale 

saavutusele, mida ei tohiks raisku lasta, sest see võiks olla protsessi edasise 

uuendamise aluseks; 

 

 pärast Küprose konverentsi lõppu 7. juulil 2017 ei ole läbirääkimisi toimunud ning 

poolte vaheline usaldamatus on süvenenud;  

 

 ÜRO peasekretäri head teened on endiselt ÜRO Julgeolekunõukogu volituste piires 

kättesaadavad, kuid ÜRO vajab kõigi poolte tahet naasta läbirääkimiste laua taha ja 

ühist tulevikuvisiooni sellest, kuhu nad suunduvad ja kuidas nad sinna jõuavad;  

 

 see toimub ainult siis, kui pooled ja eelkõige kaks liidrit (see on liidrite juhitav 

protsess) tunnevad, et on võimalik naasta sisuliste ja tulemustele orienteeritud 

läbirääkimiste juurde; 

 

 16. aprillil 2018. aastal Elizabeth Spehari pakutud mitteametlik õhtusöök oli südamlik, 

kuid ebaselge;  

 

 on vaja struktureeritumat ja ametlikumat protsessi, et välja selgitada kõigi osaliste 

seisukohad; sel eesmärgil valib peasekretär praegu ajutise saadiku1 lähitulevikus kõigi 

pooltega läbirääkimiste pidamiseks, et selgitada välja nende seisukohad pärast 

Küprose konverentsi lõppu; 

 

 Varosha on alati olnud lahendamist vajava Küprose põhiprobleemi keskmes ning on 

olnud sageli loovuse rakendamise objekt, mille puhul on erinevatel aegadel erinevad 

riigid, erinevad üksused ja ÜRO ise püüdnud mõista, kas Varosha taraga piiratud ala 

küsimuse lahendamine võiks olla usaldust suurendav meede või kas see võiks ehk 

pakkuda läbimurret tervikliku lahenduse saavutamiseks; 

 

 kahjuks ei ole see aastate jooksul võimalikuks osutunud, sest erinevad Kreeka päritolu 

ja Türgi päritolu küproslaste ettepanekud selles kohta ei ole kunagi kooskõlas olnud. 

 

                                                 
1 2018. aasta juulis määras peasekretär sellele ametikohale Jane Holl Lute’i. 



 

CR\1169798ET.docx 9/20 PE622.200v02-00 

 ET 

 

ÜRO rahuvalvejõudude Küprose missiooni sõjaväelane andis täiendavat teavet Varosha 

olukorra kohta ning tegi slaidiesitluse: 

 Varosha lõunapiir on vaidlustatud ning ÜRO rahuvalvejõudude Küprose missioon on 

loonud kuus vaatluspunkti Varoshas, millest kaks on tänaseni mehitatud, et säilitada 

Varosha taraga piiratud ala sõjaline status quo; 

 

 ÜRO seisukoht on, et alates 1974. aastast lasub vastutus Varosha taraga piiratud alal 

oleva status quo säilitamise eest Türgi vägedel ja lõppkokkuvõttes Türgi valitsusel;  

 

 ÜRO rahuvalvejõudude Küprose missiooni tegevus Varoshas on piiratud, sellele 

juurdepääs on võimalik ainult Türgi vägede kontrollpunkti kaudu põhjas, ÜRO 

liikuvad patrullid on lubatud piirangutega, näiteks peatumiskeelu, kiiruse- ja 

konkreetse marsruudi kasutamise piirangud. 

Elizabeth Spehar andis parlamendiliikmete küsimustele järgmised vastused: 

 Guterrese raamistiku kohta: see peaks olema konfidentsiaalne ja ajakirjandus on 

tekitanud üksnes segadust. Ent seda arutatakse ja selgitatakse pooltega peetavatel 

eelseisvatel konsultatsioonidel; 

 

 Varosha piiride kohta: ÜRO ja vaenulike jõudude vahel ei ole kunagi olnud 

kokkulepet täpsete relvarahu piiride kohta, kuna 1974. aastal oli olemas relvarahu, 

kuid kunagi ei ole olnud relvarahukokkulepet; 

 

 ÜRO edendatava idee kohta luua eksperdirühm, millel on juurdepääs Varoshasse, et 

hinnata ülesehitustööde vajadusi: see on üks paljudest usaldust suurendavatest 

meetmetest, mida on aastate jooksul arutatud. USA asepresident Joe Biden kaalus oma 

2014. aasta mai visiidi ajal sarnast mõtet, kuid kahjuks ei andnud see tulemusi ja ühtki 

neist loomingulistest ideedest ei ole tänaseks vastu võetud; 

 

 Deryneia ja Lefka piiripunktide avamise kohta: ÜRO tunneks heameelt selle usaldust 

suurendava meetme rakendamise üle, mille suhtes pooled vastastikku kokku leppisid 

ja mis oleks kasulik mõlemale kogukonnale; 

 

 Erdogani osa kohta: Türgi valitsus on julgeolekut ja garantiisid käsitlevate kõneluste 

peamine osaline ning peasekretär kohtub Türgiga regulaarselt, nagu ta kohtub ka 

paljude teiste oluliste liikmesriikidega. Erdoganiga kohtumisel kipub Küpros olema 

üks teemadest, kuid see ei ole ainus. 

Famagusta külastamine  

Pärast Elizabeth Spehariga kohtumist võttis delegatsioon petitsiooni esitaja peale ja suundus 

bussiga Famagustasse, et vaadelda linna suletud osa juurdepääsetavatest asukohtadest. 

Külastuse ajal andsid nii petitsiooni esitaja kui ka Alexandra Attalides Küprose Euroopa 

rahutagamise kontaktbüroost delegatsioonile väärtusliku ülevaate Famagusta rikkaliku ajaloo 

kohta. 
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Sisenemine okupeeritud territooriumile Strovilia piiriületuspunkti kaudu oli sündmustevaene. 

Alates hetkest, kui delegatsiooni buss läbis okupeeritud ala, hakkasid sellele järgnema 

ebaseadusliku, alluva halduse esindajad (nn välisministeeriumi ametnikud ja politsei) ning 

Türgi ultranatsionalistliku rühmituse Hallid Hundid liikmed. 

Delegatsioon tegi ringkäigu linna suletud osas, sealhulgas ühe peatuse (ainult aia tagant) 

petitsiooni esitaja maja vaatamiseks, kes tegi lühikese ettekande delegatsiooni liikmetele, kes 

olid Euroopa pagulaste kodude olukorra tunnistajaks: majad tara taga olid rüüstatud ja 

loodusjõudude meelevalda jäetud ning taradel kordusid sildid selle kohta, et tegemist on 

kinnise militaartsooniga ning et pildistamine ja filmimine on keelatud. Petitsiooni esitaja 

kodust suundus delegatsioon tema kodukoha 16. sajandist pärit Ayia Zoni kiriku juurde, mis 

oli vanade roostes betooniga täidetud õlitünnide tagant vaevalt nähtav ning mille rist oli ära 

murtud, kuid selle kaunis nikerdatud kellatorn oli endiselt mitme sajandi vanuse hiilguse 

tunnistuseks.  

Delegatsioon otsustas teha planeerimata ümbersõidu Türgi vägedele valve all olevasse 

ainukesse Varosha sisenemispunkti, kus esimees astus bussist välja, läks üles kontrollpunkti 

ja nõudis Türgi ülemat, kelle nimi oli andmete kohaselt Ali, et taotleda delegatsiooni 

juurdepääsu suletud linnale. Esimehel paluti oodata, kuni Türgi ülem tuleb temaga väravasse 

kohtuma, ta nägi teda enda poole kõndimas, kuid siis tundus, et ta sai telefonikõne, pöördus 

ümber ja kõndis minema. Seega ei saanud delegatsioon luba Varoshasse sisenemiseks. 

Famagusta ranna juurdepääsetavate osade külastamine, kust Varosha suletud osa rannaalasid 

on võimalik vaadelda, kuid mitte pildistada, kuna seda peetakse militaartsooniks 

Seejärel suundus delegatsioon Famagusta randa, kus Hallid Hundid olid üles riputanud Türgi 

lippe ning üritasid väga häirival viisil läheneda delegatsiooni liikmetele, eelkõige esimehele. 

Esimehe ja vähemal määral delegatsiooni liikmete poole pöördus viivitamatult ligikaudu 150 

Famagusta elanikku (peamiselt Kreeka päritolu küproslased), kes häälekalt väljendasid oma 

soovi, paljud neist meeleheites ja pisarates, naasta oma kodudesse ning nende vahetus 

läheduses oli ligikaudu 20 Halli Hunti, kes lehvitasid Türgi ja Põhja-Küprose Türgi Vabariigi 

lippe ning tegid parema käega oma rühmitusele iseloomuliku märgi.  

Vastavalt ootustele oli selle konkreetse umbes 30 minutit kestnud külastuse julgeolek ideaalist 

kaugel, kuna õhkkond oli väga pingeline. Sellega seoses ei ole kaugeltki kindel, et rannas 

viibinud nn politsei oleks sekkunud mis tahes vahejuhtumi korral ning kui jah, siis mil määral, 

sest teadaolevalt on Hallid Hundid oma kuritegude eest karistamatud ja neid ei ole kunagi 

süüdi mõistetud. 

Famagusta linnapea Alexis Galanose pressikonverents Famagusta omavalitsuse 

kultuurikeskuses Deryneias  

Pärast Famagusta rannas viibimist läbis delegatsioon Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa 

kontrolli all olevaid piirkondi sama Strovilia piiripunkti kaudu ja jätkas kavandatud 

pressikonverentsiga Deryneias. 

Ligikaudu 300 Famagusta elanikku, kes olid bussidega Nikosiast, Limassolist ja Larnacast 

kohale toodud, tervitasid delegatsiooni väga emotsionaalselt enne pressikonverentsi algust. 

Kohaliku meedia sõnul „ei saa kaastunne Varosha vastu varjata valusat tõde“. 

Esimees esitas järgmise avalduse:  
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VÄLJAVÕTTED: 

„44 aastat on möödunud (Türgi sissetungist) ja rahvusvaheline üldsus (ÜRO, EL jne) tegid 

kõik mis võimalik, Küpros on ELiga ühinenud ja oleme praegu siin, et teha petitsiooni ja meie 

eelmise 2007. aasta külastuse järelkontrolli. See on väga ärev hetk Küprose ja Euroopa jaoks, 

aeg kulgeb koos põlvkondade vahetumisega ning kaks kogukonda unustavad, kuidas koos 

elada. Ma ei saa anda teile mingit lootust, et see visiit lahendab konflikti ja olukorra – mitte 

mingit lootust. Kuid mida ma võin teile lubada, on see, et kõnealune komisjon võtab olukorda 

väga tõsiselt ja püüab leida mis tahes võimaliku väikese sammu. Me kasutame selles 

protsessis poliitilisi oskusi ja tohutut loovust. Me kordame oma sügavat veendumust, mille 

viimati esitasime meie 2017. aasta juuli resolutsioonis, et Famagusta tagastamine võiks olla 

väga hea lähtepunkt saare täieliku taasühendamise suunas, kuid komisjon ja nõukogu 

kahtlevad selles veidi. Loomulikult on tegemist ELi põhiväärtuste ja põhimõtetega. Neile 

väga meeleheitel inimestele, keda me visiidi ajal kohtasime, oli keeruline selgitada, et ainus 

asi, mida me saame teha, on kuulata nende nõudmisi ja öelda need välja, hoida leeki põlemas, 

näidata, et teid ei jäeta üksi. Me seisame praegu teie kõrval koos oma kõigi kolleegidega ning 

täna ei ole me üksnes eurooplased – me kõik oleme famagustalased, meie kõik“. 

Famagusta linnapea Alexis Galanos ütles, et Famagusta „ei ole mitte ainult usaldust 

suurendav meede. See on midagi palju suuremat. See on Euroopa humanitaarprobleem.“ 

Türgi meedia Küproses kutsuti ka pressikonverentsile, kuid tundub, et kedagi ei olnud kohal. 

Järeldused ja võimalikud edasised sammud 

 Hoolimata väga emotsionaalsetest kohtumistest petitsiooni esitaja, tema poja ja teiste 

Varosha põgenikega, kes nõudsid petitsioonikomisjoni delegatsioonilt konkreetseid 

meetmeid, on praeguses poliitilises kontekstis raske ette kujutada, et usaldust 

suurendavate meetmete pakett, mis hõlmab Varosha tagastamist selle seaduslikele 

elanikele, oleks võimalik väljaspool tervikliku lahenduse kokkulepet; siiski võiks 

märkimisväärne konkreetne usaldust suurendav meede, nagu Varosha tagastamine 

seaduslikele elanikele koos Kreeka ja Türgi päritolu Küprose kogukonna rahumeelse 

kooseksisteerimise väljavaatega olla ainus vahend, millega edendada jõupingutusi 

Küprose küsimuses tervikliku lahenduse leidmiseks;  

 ELi nõukogu eesistuja kolm eelmist katset 2005., 2006. ja 2010. aastal ning samuti 

Ameerika Ühendriikide asepresidendi Joe Bideni Famagusta üldkava 2014. aasta mais 

ei ole seni suutnud viia pakettkokkuleppeni, mis hõlmas Varosha tagastamist endistele 

elanikele ÜRO missiooni all muude elementide vahetamisel; Kreeka päritolu Küprose 

juhtide esitatud ettepanekud Varosha tagastamise kohta on samuti osutunud 

ebaõnnestunuks;  

 on selge, et Türgi näeb Varoshat kui ühte peamist vahetuskaupa kokkuleppekõneluste 

territoriaalse paranduse lõppetapis; 

 nii komisjon kui ka ÜRO on seisukohal, et terviklik lahendus, mis saavutati 

kokkuleppega kahe kogukonna juhtide vahel, on kõige tõhusam viis Küprose 

küsimusega seotud probleemide, sealhulgas Varosha tema seaduslikele elanikele 

tagastamise küsimuse lahendamiseks; 

 kuid sellise lahenduse vajadus on nii kiireloomuline kui ka kriitiline: 

petitsioonikomisjoni aruandes 10 aastat tagasi juba hoiatati selle eest, et aeg hakkab 

otsa saama, kuna mõlemal pool saart hakkavad inimesed unustama, kuidas koos elada 
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ja üksteise keelt rääkida; põlvkonnad sirguvad ja paljud neist, kes mäletavad Küprost 

enne 1974. aastat, on juba lahkunud; 

 samuti on selge, et Türgi jätab Euroopa Parlamendi resolutsioonid täielikult 

tähelepanuta;  

 seepärast on tegemist ÜRO Julgeolekunõukogu olemasolevate resolutsioonide 

jõustamise küsimusega, kuna see ainus riikideülene organisatsioon, mis saab Türgile 

reaalset survet avaldada: ÜRO Julgeolekunõukogu 1984. aasta resolutsiooni nr 550 

lõikes 5 on sõnaselgelt nõutud selle piirkonna (Varosha) üleandmist ÜRO 

haldusalasse; ÜRO Julgeolekunõukogu 1992. aasta resolutsiooni nr 789 lõike 8 

punktis c nõutakse veel kord, et praegu Küprosel ÜRO rahuvalvejõudude kontrolli alla 

kuuluvat piirkonda laiendataks ka Varoshale. 

 

Soovitused 

1. Palub Euroopa Komisjonil, välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal, ELi 

nõukogul ja kõigil ELi liikmesriikidel esitada ÜRO Julgeolekunõukogus uus resolutsioon, 

milles nõutakse Türgi suhtes poliitilisi ja majanduslikke sanktsioone seoses selle sissetungiga 

Vahemere idapiirkonda ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 550 (1984) ja 789 

(1992) eiramisega. 
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TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS 

Vastuvõtmise kuupäev 21.11.2018    
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0 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Andrea Cozzolino, Pál 
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Kohtumine Euroopa Liidu Majas 

 
 

Petitsiooni esitaja koos oma pojaga Euroopa Liidu Majas 
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Kohtumine Elizabeth Spehariga ÜRO rahuvalvejõudude Küprose missiooni peakorteris 

 
 

Kohtumine Elizabeth Spehariga ÜRO rahuvalvejõudude Küprose missiooni peakorteris 

(2) 
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Petitsiooni esitaja kodu 

 
 

Avage, mu hing jäi sinna! (Left my soul inside, open up!) 
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Linna taraga piiratud osa 

 
 

Linna taraga piiratud osa (2) 
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Pressikonverents 
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