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3. peab kahetsusväärseks meetmeid, 
mida Türgi valitsus on võtnud Türgi 
kodanike vastu kolmandates riikides 
(sealhulgas ahistamine, röövimine ja 
varjatud jälgimine), ning tava kasutada 
vihjeliine, mille kaudu ergutatakse inimesi 
valitsusele teiste kodanike peale kaebama; 
on sügavalt mures 101 Türgi kodaniku 
ebaseadusliku vahistamise ja väljaandmise 
pärast 18 riigis, mida kinnitati Türgi 
ametivõimude 16. juuli 2018. aasta 
avalduses; nõuab tungivalt, et ELi 
liikmesriigid menetleksid kõiki Türgi 
esitatud väljaandmistaotlusi läbipaistvalt, 
järgides rahvusvaheliste inimõiguste 
standarditega täielikus kooskõlas olevaid 
kohtumenetlusi; kordab, et Interpoli 
vahistamismääruseid ei tohi väärkasutada 
selleks, et võtta sihikule Türgi 
teisitimõtlejad, inimõiguste kaitsjad, 
ajakirjanikud ning valitsuse suhtes 
kriitilised isikud, nagu Sahharovi auhinna 
konkursi finalist Can Dündar;

3. peab kahetsusväärseks meetmeid, 
mida Türgi valitsus on võtnud Türgi 
kodanike vastu kolmandates riikides 
(sealhulgas ahistamine, röövimine ja 
varjatud jälgimine), ning tava kasutada 
vihjeliine, mille kaudu ergutatakse inimesi 
valitsusele teiste kodanike peale kaebama; 
väljendab muret selle pärast, et Türgi 
valitsus on pakkunud tasu nende Türgi 
kodanike tagasipöördumise eest, kellele 
on antud pagulasseisund Euroopa Liidus 
ja kes elavad liikmesriikides; on sügavalt 
mures 101 Türgi kodaniku ebaseadusliku 
vahistamise ja väljaandmise pärast 18 
riigis, mida kinnitati Türgi ametivõimude 
16. juuli 2018. aasta avalduses; nõuab 
tungivalt, et ELi liikmesriigid menetleksid 
kõiki Türgi esitatud väljaandmistaotlusi 
läbipaistvalt, järgides rahvusvaheliste 
inimõiguste standarditega täielikus 
kooskõlas olevaid kohtumenetlusi; kordab, 
et Interpoli vahistamismääruseid ei tohi 
väärkasutada selleks, et võtta sihikule 
Türgi teisitimõtlejad, inimõiguste kaitsjad, 
ajakirjanikud ning valitsuse suhtes 
kriitilised isikud, nagu Sahharovi auhinna 
konkursi finalist Can Dündar;
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13. palub Türgi valitsusel austada ja 
täielikult täita juriidilisi kohustusi, mille ta 
on võtnud kultuuripärandi kaitsmiseks, ja 
eelkõige koostada heas usus terviklik 
nimistu Kreeka, Armeenia, Assüüria ja 
muust kultuuripärandist, mis on viimase 
sajandi jooksul hävitatud või kannatada 
saanud; kutsub Türgit üles ratifitseerima 
UNESCO kultuuri väljendusvormide 
mitmekesisuse kaitse ja edendamise 
2005. aasta konventsiooni; kutsub Türgit 
üles tegema asjakohaste rahvusvaheliste 
organisatsioonide, eelkõige Euroopa 
Nõukoguga koostööd kultuuripärandiga 
ebaseadusliku kauplemise ja 
kultuuripärandi tahtliku hävitamise 
ennetamisel ning võitluses selle vastu;

13. palub Türgi valitsusel austada ja 
täielikult täita juriidilisi kohustusi, mille ta 
on võtnud kultuuripärandi kaitsmiseks, ja 
eelkõige koostada heas usus terviklik 
nimistu Kreeka, Armeenia, Assüüria ja 
muust kultuuripärandist, mis on viimase 
sajandi jooksul hävitatud või kannatada 
saanud; on sellega seoses vastu 
igasugusele äärmuslikule seisukohale, 
mis propageerib Hagia Sophia ajaloolis-
usulise mälestusmärgi välimuse 
teisendamist ja selle mošeeks muutmist; 
kutsub Türgit üles ratifitseerima UNESCO 
kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse 
kaitse ja edendamise 2005. aasta 
konventsiooni; kutsub Türgit üles tegema 
asjakohaste rahvusvaheliste 
organisatsioonide, eelkõige Euroopa 
Nõukoguga koostööd kultuuripärandiga 
ebaseadusliku kauplemise ja 
kultuuripärandi tahtliku hävitamise 
ennetamisel ning võitluses selle vastu;
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14. peab äärmiselt murettekitavaks 
olukorda Türgi kaguosas ja ränki 
süüdistusi, et seal toimub inimõiguste 
rikkumine, ülemäärane jõukasutus ja 
piinamine, ning arvamus- ja 
väljendusvabaduse ning poliitilise 
osalemise tugevat piiramist riigi kaguosas, 
eriti pärast kurdi probleemi lahendamise 
protsessi nurjumist 2015. aastal, nagu 
märgitakse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 
büroo ja Türgis tegutsevate inimõiguste 
kaitsjate dokumentides; kordab, et mõistab 
kindlalt hukka 2002. aastal ELis 
terroriorganisatsioonide nimekirja kantud 
Kurdistani Töölispartei (PKK) 
tagasipöördumise vägivalla juurde; 
rõhutab, et usaldusväärset poliitilist 
protsessi kurdi probleemi rahumeelseks 
lahendamiseks on tingimata vaja jätkata; 
kutsub Türgit üles kiiresti uurima kõiki 
raskeid süüdistusi väidetavate inimõiguste 
rikkumiste ja tapmiste kohta ning 
võimaldama rahvusvahelistel vaatlejatel 
teha sõltumatut järelevalvet; on mures riigi 
kaguosas asuva ajaloopärandi, sealhulgas 
UNESCO maailmapärandi nimekirja 
kantud Diyarbakiri iidse Suri hävitamise 
pärast, mis ohustab kurdi identiteedi ja 
kultuuri säilitamist Türgis;

14. peab äärmiselt murettekitavaks 
olukorda Türgi kaguosas ja ränki 
süüdistusi, et seal toimub inimõiguste 
rikkumine, ülemäärane jõukasutus ja 
piinamine, ning arvamus- ja 
väljendusvabaduse ning poliitilise 
osalemise tugevat piiramist riigi kaguosas, 
eriti pärast kurdi probleemi lahendamise 
protsessi nurjumist 2015. aastal, nagu 
märgitakse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 
büroo ja Türgis tegutsevate inimõiguste 
kaitsjate dokumentides; toonitab, et PKK 
lisamine ELi terroriorganisatsioonide 
nimekirja takistab rahu, dialoogi ja 
läbirääkimiste taastamist, mis omakorda 
soodustab inimõiguste rikkumist; kutsub 
seetõttu nõukogu üles nimekirja läbi 
vaatama ja eemaldama PKK 
terroriorganisatsioonide nimekirjast, 
võttes eelkõige arvesse Euroopa Liidu 
Kohtu 15. novembri 2018. aasta otsust, 
millega kustutatakse ja tühistatakse PKK 
lisamine Euroopa Liidu 
terroriorganisatsioonide nimekirja 
ajavahemikul 2014–2017; kutsub Türgi 
ametivõime üles alustama PKK juhtidega 
taas läbirääkimisi kurdi küsimusele 
rahumeelse lahenduse leidmiseks; 
rõhutab, et usaldusväärset poliitilist 
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protsessi kurdi probleemi rahumeelseks 
lahendamiseks on tingimata vaja jätkata; 
kutsub Türgit üles kiiresti uurima kõiki 
raskeid süüdistusi väidetavate inimõiguste 
rikkumiste ja tapmiste kohta ning 
võimaldama rahvusvahelistel vaatlejatel 
teha sõltumatut järelevalvet; on mures riigi 
kaguosas asuva ajaloopärandi, sealhulgas 
UNESCO maailmapärandi nimekirja 
kantud Diyarbakiri iidse Suri hävitamise 
pärast, mis ohustab kurdi identiteedi ja 
kultuuri säilitamist Türgis;
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21. soovitab kõike eespool nimetatut 
arvesse võttes komisjonil ja Euroopa Liidu 
Nõukogul kooskõlas 
läbirääkimisraamistikuga 
ühinemisläbirääkimised Türgiga ametlikult 
peatada; on aga endiselt kindlalt valmis 
pidama Türgiga demokraatlikku ja 
poliitilist dialoogi; palub komisjonil 
kasutada praegu ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi (IPA II ja tulevane 
IPA III) raames eraldatud vahendeid 
selleks, et ELi poolt otse hallatava 
sihtotstarbelise rahastamispaketi kaudu 
toetada Türgi kodanikuühiskonda, 
inimõiguste kaitsjaid ja ajakirjanikke 
ning suurendada inimestevaheliste 
kontaktide ja akadeemilise dialoogi 
võimalusi, parandada Türgi üliõpilaste 
võimalusi pääseda Euroopa ülikoolidesse 
ja ajakirjanike juurdepääsu 
meediaplatvormidele eesmärgiga kaitsta 
ja edendada demokraatlike väärtusi ja 
põhimõtteid, inimõigusi ja õigusriigi 
põhimõtet; ootab (ilma et see piiraks 
Euroopa Liidu lepingu artikli 49 
kohaldamist), et Türgi ja ELi suhted 
määratletaks uuesti, pidades silmas 
tõhusat partnerlust; toonitab, et igasugune 
poliitiline koostöö ELi ja Türgi vahel peaks 

21. soovitab kõike eespool nimetatut 
arvesse võttes komisjonil ja Euroopa Liidu 
Nõukogul kooskõlas 
läbirääkimisraamistikuga 
ühinemisläbirääkimised Türgiga 
külmutada; on aga endiselt kindlalt valmis 
pidama Türgiga demokraatlikku ja 
poliitilist dialoogi; toonitab, et igasugune 
poliitiline koostöö ELi ja Türgi vahel peaks 
tuginema demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtet ja põhiõigusi käsitlevatele 
tingimuslikkuse sätetele;
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tuginema demokraatiat, õigusriigi 
põhimõtet ja põhiõigusi käsitlevatele 
tingimuslikkuse sätetele;
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22. märgib, et ELiga ühinemise 
protsess stimuleeris küll algul Türgi 
reforme, kuid viimastel aastatel on 
õigusriigi ja inimõiguste vallas toimunud 
suur tagasiminek; tuletab meelde, et ajal, 
kui Türgi valitsus lubas viia läbi suuri 
reforme, nõudis Euroopa Parlament 
korduvalt 23. peatüki (kohtusüsteem ja 
põhiõigused) ning 24. peatüki (õigus, 
vabadus ja turvalisus) avamist; peab 
äärmiselt kahetsusväärseks, et 
ühinemisvahendeid ei saa täiel määral 
kasutada, kuna nõukogus valitseb endiselt 
ummikseis;

22. märgib, et ELiga ühinemise 
protsess stimuleeris küll algul Türgi 
reforme, kuid viimastel aastatel on 
õigusriigi ja inimõiguste vallas toimunud 
suur tagasiminek;
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23. rõhutab, et tolliliidu 
ajakohastamine tugevdaks veelgi Türgi ja 
ELi vahelisi juba tugevaid sidemeid ning 
hoiaks Türgi majanduslikult ELiga 
seotuna; on seetõttu veendunud, et tuleks 
jätta võimalus 1995. aastal sõlmitud ELi ja 
Türgi tolliliidu ajakohastamiseks ja 
uuendamiseks, et hõlmata praegu 
väljaspool tolliliitu olevaid asjaomaseid 
valdkondi, nagu põllumajandus, teenused 
ja riigihanked; tuletab meelde, et Türgi on 
ELi jaoks suuruselt viies kaubanduspartner 
ja EL on Türgi suurim kaubanduspartner 
ning et kaks kolmandikku välismaistest 
otseinvesteeringutest Türgis on pärit ELi 
liikmesriikidest ja Türgi on ELi jaoks 
oluline kasvuturg; on veendunud, et 
uuendamine annaks väärtusliku võimaluse 
suurendada demokraatlikku 
tingimuslikkust ja positiivset võimendavat 
mõju ning võimaluse koostada 
tegevuskava, kus tolliliidu uuendamine 
oleks tihedas seoses Türgi konkreetsete 
parandustega demokraatlike reformide näol 
demokraatia, inimõiguste, põhivabaduste ja 
õigusriigi põhimõtte valdkonnas ning 
liikumisel kodanikuühiskonna jaoks tõelise 
avatud ruumi ja pluralismi poole; on ka 
veendunud, et tolliliidu uuendamine annaks 

23. on seetõttu veendunud, et tuleks 
jätta võimalus 1995. aastal sõlmitud ELi ja 
Türgi tolliliidu ajakohastamiseks ja 
uuendamiseks; tuletab meelde, et Türgi on 
ELi jaoks suuruselt viies kaubanduspartner 
ja EL on Türgi suurim kaubanduspartner 
ning et kaks kolmandikku välismaistest 
otseinvesteeringutest Türgis on pärit ELi 
liikmesriikidest ja et Türgi on ELi jaoks 
oluline kasvuturg; on veendunud, et 
tolliliidu uuendamist võib kaaluda 
tingimusel, et kõigepealt täidab Türgi 
täielikult ja mittediskrimineerivalt oma 
kohustused, mis tulenevad praegusest ELi 
ja Türgi vahelisest tolliliidu lepingust; on 
veendunud, kui see samm on tehtud, 
annaks uuendamine väärtusliku võimaluse 
suurendada demokraatlikku 
tingimuslikkust ja positiivset võimendavat 
mõju ning võimaluse koostada 
tegevuskava, kus tolliliidu uuendamine 
oleks tihedas seoses Türgi konkreetsete 
parandustega demokraatlike reformide 
näol, mis toetavad Kopenhaageni 
kriteeriumide täielikku täitmist 
demokraatia, inimõiguste, põhivabaduste ja 
õigusriigi põhimõtte valdkonnas ning 
liikumisel kodanikuühiskonna jaoks tõelise 
avatud ruumi ja pluralismi poole; on ka 
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olulise võimaluse pidada poliitilist dialoogi 
sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt kestliku 
majandusarengu, kliimamuutuste ja 
töötajate õiguste üle Türgis; palub 
komisjonil tolliliidu uuendamiseks 
ettevalmistustööd alustada kohe, kui Türgi 
valitsus tõestab oma valmisolekut teha 
suuri reforme; kutsub komisjoni üles 
lisama uuendatud tolliliitu inimõigusi ja 
põhivabadusi käsitlev klausel, mis 
muudaks inimõigused ja põhivabadused 
oluliseks tingimuseks; tuletab meelde, et 
praeguse tolliliidu potentsiaal jääb täies 
ulatuses kasutamata, seni kui Türgi ei 
rakenda lisaprotokolli täies ulatuses kõigi 
liikmesriikide suhtes;

veendunud, et tolliliidu uuendamine annaks 
olulise võimaluse pidada poliitilist dialoogi 
sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt kestliku 
majandusarengu, kliimamuutuste ja 
töötajate õiguste üle Türgis; palub 
komisjonil tolliliidu uuendamiseks 
ettevalmistustööd alustada kohe, kui Türgi 
valitsus tõestab oma valmisolekut teha 
suuri reforme; kutsub komisjoni üles 
lisama uuendatud tolliliitu inimõigusi ja 
põhivabadusi käsitlev klausel, mis 
muudaks inimõigused ja põhivabadused 
oluliseks tingimuseks; tuletab meelde, et 
praeguse tolliliidu potentsiaal jääb täies 
ulatuses kasutamata, seni kui Türgi ei 
rakenda lisaprotokolli täies ulatuses kõigi 
liikmesriikide suhtes;

Or. en
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26. märgib, et Türgi kodanikele, eriti 
üliõpilastele, akadeemiliste ringkondade ja 
äriringkondade esindajatele ja inimestele, 
kellel on ELi liikmesriikides perekondlikke 
sidemeid, on väga oluline viisanõude 
kaotamine; kutsub Türgi valitsust üles 
täitma täies ulatuses 72 kriteeriumi, mis 
sisalduvad viisanõude kaotamise 
tegevuskavas; rõhutab, et Türgi 
terrorismivastaste õigusaktide 
läbivaatamine on põhiõiguste ja -vabaduste 
tagamise oluline eeldus; julgustab Türgit 
tegema vajalikke jõupingutusi ülejäänud 
eesmärkide täitmiseks; rõhutab, et 
viisanõude kaotamine on võimalik alles 
siis, kui kõik kriteeriumid on täielikult ja 
tõhusalt ning mittediskrimineerival viisil 
täidetud;

26. märgib, et Türgi kodanikele, eriti 
üliõpilastele, akadeemiliste ringkondade ja 
äriringkondade esindajatele ja inimestele, 
kellel on ELi liikmesriikides perekondlikke 
sidemeid, on väga oluline viisanõude 
kaotamine; tuletab meelde, et viisanõude 
kaotamise kord ei tohi mõjutada Türgi 
kodanike, eelkõige Euroopas varjupaika 
taotlevate kodanike õigusi ning selle 
tingimuseks ei saa seada suurema 
piirikontrolli kohaldamist ega 
tagasivõtulepingute rakendamist, vaid see 
on iseenesest eesmärk saavutada 
rahvusvahelise õiguse kohaselt üldine 
vaba liikumise õigus; kutsub Türgi 
valitsust üles täitma täies ulatuses 72 
kriteeriumi, mis sisalduvad viisanõude 
kaotamise tegevuskavas; rõhutab, et Türgi 
terrorismivastaste õigusaktide 
läbivaatamine on põhiõiguste ja -vabaduste 
tagamise oluline eeldus; julgustab Türgit 
tegema vajalikke jõupingutusi ülejäänud 
eesmärkide täitmiseks; rõhutab, et 
viisanõude kaotamine on võimalik alles 
siis, kui kõik kriteeriumid on täielikult ja 
tõhusalt ning mittediskrimineerival viisil 
täidetud kõigi ELi liikmesriikide suhtes;
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27. tuletab meelde Türgi tähtsat rolli 
Süüria sõjast tingitud rändekriisile 
reageerimisel; on arvamusel, et Türgi ja 
selle elanikud on näidanud üles suurt 
külalislahkust, pakkudes peavarju rohkem 
kui 3,5 miljonile Süüria pagulasele; 
rõhutab, et Türgis on umbes üks miljon 
kooliealist Süüria last, kellest 60 % on 
registreeritud Türgi koolides; võtab 
teadmiseks ELi ja Türgi 18. märtsi 
2016. aasta avalduse; nõuab tungivalt, et 
Türgi järgiks tagasi- ja väljasaatmise 
lubamatuse põhimõtet; taunib asjaolu, et 
2011./2012. aasta IPA programmi raames 
rahastas EL Cobra II 
jälitussoomussõidukite soetamist, ning 
kutsub komisjoni üles tähelepanelikult 
jälgima ELi programmide raames 
(kaas)rahastatud seadmete kasutamist ning 
tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse 
põhimõtte tulemuslikku rakendamist, eriti 
Süüria piiril; kutsub ELi ja selle 
liikmesriike üles pidama kinni oma 
lubadustest seoses inimeste ulatusliku 
ümberasustamisega ja tagama piisavad 
rahalised vahendid Süüria pagulaste 
pikaajaliseks toetamiseks Türgis; võtab 
teadmiseks Euroopa Kontrollikoja 2018. 
aasta eriaruande, milles nõutakse suuremat 
tõhusust ja rohkem läbipaistvust rahaliste 

27. tuletab meelde Türgi tähtsat rolli 
Süüria sõja tõttu rahvusvahelist kaitset 
vajavate inimeste probleemidele 
reageerimisel; on arvamusel, et Türgi ja 
selle elanikud on näidanud üles suurt 
külalislahkust, pakkudes peavarju rohkem 
kui 3,5 miljonile Süüria pagulasele; 
rõhutab, et Türgis on umbes üks miljon 
kooliealist Süüria last, kellest 60 % on 
registreeritud Türgi koolides; lükkab 
tagasi ELi ja Türgi 18. märtsi 2016. aasta 
avalduse; nõuab tungivalt, et Türgi järgiks 
tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse 
põhimõtet; taunib asjaolu, et 2011./2012. 
aasta IPA programmi raames rahastas EL 
Cobra II jälitussoomussõidukite soetamist, 
ning kutsub komisjoni üles tähelepanelikult 
jälgima ELi programmide raames 
(kaas)rahastatud seadmete kasutamist ning 
tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse 
põhimõtte tulemuslikku rakendamist, eriti 
Süüria piiril; kutsub ELi ja selle 
liikmesriike üles pidama kinni oma 
lubadustest seoses inimeste ulatusliku 
ümberasustamisega ja tagama piisavad 
rahalised vahendid Süüria pagulaste 
pikaajaliseks toetamiseks Türgis; võtab 
teadmiseks Euroopa Kontrollikoja 2018. 
aasta eriaruande, milles nõutakse suuremat 
tõhusust ja rohkem läbipaistvust rahaliste 
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vahendite eraldamisel ja jagamisel; juhib 
tähelepanu Süüria pagulaste suurenevale 
ebakindlusele seoses nende ajutise kaitse 
väljavaadetega Türgis ning palub Türgil 
kaaluda strateegiaid, kuidas saavutada 
Süüria pagulaste suurte kogukondadega 
piirkondades suurem sotsiaalne 
ühtekuuluvus, pikaajaline sotsiaal-
majanduslik ja kultuuriline kaasatus ning 
piisav ja tõhus juurdepääs haridusele ja 
tööalasele koolitusele; kutsub komisjoni 
üles jääma valvsaks ja tagama, et ELi 
vahendite kasutamisel järgitakse pagulaste 
õigusi ning võetakse meetmeid, et ennetada 
lapstööjõu kasutamist, laste seksuaalset 
ärakasutamist ja muid inimõiguste 
rikkumisi;

vahendite eraldamisel ja jagamisel; juhib 
tähelepanu Süüria pagulaste suurenevale 
ebakindlusele seoses nende ajutise kaitse 
väljavaadetega Türgis ning palub Türgil 
kaaluda strateegiaid, kuidas saavutada 
Süüria pagulaste suurte kogukondadega 
piirkondades suurem sotsiaalne 
ühtekuuluvus, pikaajaline sotsiaal-
majanduslik ja kultuuriline kaasatus ning 
piisav ja tõhus juurdepääs haridusele ja 
tööalasele koolitusele; kutsub komisjoni 
üles jääma valvsaks ja tagama, et ELi 
vahendite kasutamisel järgitakse pagulaste 
õigusi ning võetakse meetmeid, et ennetada 
lapstööjõu kasutamist, laste seksuaalset 
ärakasutamist ja muid inimõiguste 
rikkumisi;

Or. en
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28. märgib kui oluline on nii ELi ja 
selle liikmesriikide kui ka Türgi jaoks 
jätkata tihedat dialoogi ja koostööd 
välispoliitika ja julgeoleku küsimustes; 
ergutab koostööd ning edasist 
kooskõlastamist välispoliitika, kaitse- ja 
julgeolekuküsimustes, sealhulgas 
terrorismivastases võitluses; tuletab 
meelde, et Türgi on ka NATO kauaaegne 
liige ja Türgi geostrateegiline asend on 
piirkondliku ja Euroopa julgeoleku 
säilitamiseks ülioluline; märgib, et EL ja 
Türgi jätkavad koostööd küsimustes, mis 
on NATO raames (sõjalise) strateegilise 
tähtsusega; kutsub seetõttu Türgi 
ametivõime üles jätkama koostööd ELi 
NATO liikmetega kolmandate riikidega 
tehtavat koostööd käsitleva NATO jätkuva 
programmi raames;

välja jäetud

Or. en
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30. tuletab meelde heanaaberlike suhete 
tähtsust; palub sellega seoses, et Türgi 
suurendaks jõupingutusi lahendamata 
kahepoolsete küsimuste lahendamiseks, 
kaasa arvatud täitmata juriidilised 
kohustused ja lahendamata vaidlused oma 
lähinaabritega maismaa- ja merepiiri ning 
õhuruumi küsimuses, vastavalt ÜRO 
põhikirja sätetele ja rahvusvahelisele 
õigusele; kordab üleskutset Türgi 
valitsusele allkirjastada ja ratifitseerida 
ÜRO mereõiguse konventsioon; nõuab 
tungivalt, et Türgi valitsus lõpetaks Kreeka 
õhuruumi ja territoriaalvete korduvad 
rikkumised ning austaks kõigi oma naabrite 
territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust; 
väljendab kahetsust, et Türgi Suure 
Rahvuskogu esitatud casus belli-ähvardust 
Kreeka vastu ei ole siiani tagasi võetud;

30. tuletab meelde heanaaberlike suhete 
tähtsust; palub sellega seoses, et Türgi 
suurendaks jõupingutusi lahendamata 
kahepoolsete küsimuste lahendamiseks, 
kaasa arvatud täitmata juriidilised 
kohustused ja lahendamata vaidlused oma 
lähinaabritega maismaa- ja merepiiri ning 
õhuruumi küsimuses, vastavalt ÜRO 
põhikirja sätetele ja rahvusvahelisele 
õigusele; kordab üleskutset Türgi 
valitsusele allkirjastada ja ratifitseerida 
ÜRO mereõiguse konventsioon; nõuab 
tungivalt, et Türgi valitsus lõpetaks Kreeka 
õhuruumi ja territoriaalvete korduvad 
rikkumised ning austaks kõigi oma naabrite 
territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust; 
tuletab meelde, et ÜRO mereõiguse 
konventsiooni kohaselt võib Kreeka oma 
territoriaalmerd laiendada soovi korral 12 
meremiilini; väljendab kahetsust, et Türgi 
Suure Rahvuskogu esitatud casus belli-
ähvardust Kreeka vastu ei ole siiani tagasi 
võetud;

Or. en
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31. hindab ÜRO peasekretäri egiidi all 
tehtavaid jõupingutusi Küprose 
taasühinemise läbirääkimiste 
taasalustamiseks; väljendab veel kord 
toetust õiglasele, terviklikule ja elujõulisele 
lahendusele, mis põhineb kahe kogukonna 
ja kahe tsooni föderatsioonil, mis oleks 
rahvusvahelisel areenil ühtne juriidiline 
isik, millel oleks ühtne suveräänsus ja üks 
kodakondsus ja kus kahe kogukonna vahel 
valitseks poliitiline võrdsus, nagu on 
määratletud asjakohastes ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsioonides, 
kooskõlas rahvusvahelise õiguse ja ELi 
õigustikuga ning toetudes liidu 
aluspõhimõtete austamisele; juhib 
tähelepanu ÜRO peasekretäri esitatud 
raamistikule ja tema üleskutsele 
läbirääkimiste taasalustamiseks, toetudes 
2017. aastal Crans-Montana protsessis 
juba saavutatud kokkulepetele; nõuab, et 
EL ja selle liikmesriigid täidaksid 
aktiivsemat rolli läbirääkimiste edukal 
lõpuleviimisel; kordab üleskutset kõikidele 
asjaosalistele, eelkõige Türgile, et nad 
võtaksid kohustuse leida kõikehõlmav 
lahendus ja aidata sellele kaasa; kutsub 
Türgit üles alustama oma vägede 
väljatoomist Küproselt, tagastama 

31. hindab ÜRO peasekretäri egiidi all 
tehtavaid jõupingutusi Küprose 
taasühinemise läbirääkimiste 
taasalustamiseks; väljendab veel kord 
toetust õiglasele, terviklikule ja elujõulisele 
lahendusele, mis põhineb kahe kogukonna 
ja kahe tsooni föderatsioonil, mis oleks 
rahvusvahelisel areenil ühtne juriidiline 
isik, millel oleks ühtne suveräänsus ja üks 
kodakondsus ja kus kahe kogukonna vahel 
valitseks poliitiline võrdsus, nagu on 
määratletud asjakohastes ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsioonides, 
kooskõlas rahvusvahelise õiguse ja ELi 
õigustikuga ning toetudes liidu 
aluspõhimõtete austamisele; juhib 
tähelepanu ÜRO peasekretäri esitatud 
raamistikule, milles nähakse muu hulgas 
ette garantiilepingu lõpetamine ja mis 
tahes ühepoolse sekkumisõiguse 
kaotamine ning kõigi 
okupatsioonijõudude viivitamatu 
taandumine, samuti tema üleskutsele 
läbirääkimiste taasalustamiseks, toetudes 
2017. aasta Crans-Montana protsessis juba 
saavutatud kokkulepetele; nõuab, et EL ja 
selle liikmesriigid täidaksid aktiivsemat 
rolli läbirääkimiste edukal lõpuleviimisel; 
kordab üleskutset kõikidele asjaosalistele, 
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Famagusta isoleeritud piirkond ÜRO-le 
kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooniga 550 ja hoiduma tegevusest, 
mis muudab ebaseaduslike asunduste 
poliitika kaudu saare demograafilist 
tasakaalu; rõhutab vajadust rakendada ELi 
õigustikku kogu saarel; tunnustab sellega 
seoses kahe kogukonna ajutise komisjoni 
töö jätkumist ELiga lõimumise 
ettevalmistamisel; kohustub tõhustama 
oma jõupingutusi, et aidata Küprose türgi 
kogukonnal valmistada ette täielikku 
lõimumist ELiga pärast Küprose probleemi 
lahendamist, ning kutsub komisjoni üles 
sama tegema; tunnustab tähtsat tööd, mida 
on teinud teadmata kadunud isikutega 
tegelev kahe kogukonna komisjon nii 
teadmata kadunud Küprose türklaste kui ka 
Küprose kreeklaste otsimisel, ning kiidab 
asjaolu, et on antud parem juurdepääs 
asjaomastele aladele, kaasa arvatud 
sõjaväealad; palub Türgil seda komisjoni 
aidata, andes teavet oma 
sõjaväearhiividest; tunnustab Küprose 
Vabariigi õigust sõlmida kahepoolseid 
lepinguid, mis puudutavad tema 
majandusvööndit; kutsub Türgit taas kord 
üles täielikult austama kõigi ELi 
liikmesriikide suveräänseid õigusi, 
sealhulgas õigusi, mis on seotud 
loodusvarade uurimise ja kaevandamisega, 
kooskõlas ELi õigustiku ja rahvusvahelise 
õigusega; nõuab tungivalt, et Türgit 
lahendaks vaidlusi rahumeelselt ning 
hoiduks kõigist ähvardustest ja tegudest, 
mis võiksid heanaaberlikke suhteid 
kahjustada;

eelkõige Türgile, et nad võtaksid kohustuse 
leida kõikehõlmav lahendus ja aidata 
sellele kaasa; kutsub Türgit üles alustama 
oma vägede väljatoomist Küproselt, 
tagastama Famagusta isoleeritud piirkond 
ÜRO-le kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 550 ja 
hoiduma tegevusest, mis muudab 
ebaseaduslike asunduste poliitika kaudu 
saare demograafilist tasakaalu; rõhutab 
vajadust rakendada ELi õigustikku kogu 
saarel; tunnustab sellega seoses kahe 
kogukonna ajutise komisjoni töö jätkumist 
ELiga lõimumise ettevalmistamisel; 
kohustub tõhustama oma jõupingutusi, et 
aidata Küprose türgi kogukonnal 
valmistada ette täielikku lõimumist ELiga 
pärast Küprose probleemi lahendamist, 
ning kutsub komisjoni üles sama tegema; 
tunnustab tähtsat tööd, mida on teinud 
teadmata kadunud isikutega tegelev kahe 
kogukonna komisjon nii teadmata kadunud 
Küprose türklaste kui ka Küprose 
kreeklaste otsimisel, ning kiidab asjaolu, et 
on antud parem juurdepääs asjaomastele 
aladele, kaasa arvatud sõjaväealad; palub 
Türgil seda komisjoni aidata, andes teavet 
oma sõjaväearhiividest; tunnustab Küprose 
Vabariigi õigust sõlmida kahepoolseid 
lepinguid, mis puudutavad tema 
majandusvööndit; kutsub Türgit taas kord 
üles täielikult austama kõigi ELi 
liikmesriikide suveräänseid õigusi, 
sealhulgas õigusi, mis on seotud 
loodusvarade uurimise ja kaevandamisega, 
kooskõlas ELi õigustiku ja rahvusvahelise 
õigusega; nõuab tungivalt, et Türgit 
lahendaks vaidlusi rahumeelselt ning 
hoiduks kõigist ähvardustest ja tegudest, 
mis võiksid heanaaberlikke suhteid 
kahjustada;

Or. en


