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Euroopa Parlamendi resolutsioon Türgi pingeid tekitava tegevuse kohta Küprose 
majandusvööndis
(2014/2921(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse mereõigust käsitlevaid rahvusvahelisi õigusakte, sh Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni, mis on osa ühenduse õigustikust,

– võttes arvesse eelkõige rahvusvahelise mereõiguse tavaõigusakte, mis seovad kõiki 
rahvusvahelise kogukonna liikmeid, 

– võttes arvesse Türgiga peetavate läbirääkimiste raamistikku, mis võeti vastu 3. oktoobril 
2005. aastal,

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide 21. septembri 2005. aasta 
deklaratsiooni,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2008. aasta otsust 2008/157/EÜ, millega 
sätestatakse Türgi Vabariigiga loodud ühinemispartnerluse põhimõtted, prioriteedid ja 
tingimused, ning nõukogu varasemaid ühinemispartnerlust käsitlevaid otsuseid aastatest 
2001, 2003 ja 2006,

– võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 2010. aasta, 5. detsembri 2011. aasta, 11. 
detsembri 2012. aasta, 17. detsembri 2013. aasta ja 24. oktoobri 2014. aasta järeldusi,

– võttes arvesse varasemaid komisjoni talituste töödokumente, milles käsitletakse Türgi 
edusamme ühinemisläbirääkimistel, sh komisjoni dokumenti „Türgi 2014. aasta 
eduaruanne” (SWD(2014) 0307), komisjoni talituste töödokumenti „Türgi 2013. aasta 
eduaruanne” (SWD(2013)0417) ning komisjoni talituste töödokumenti „Türgi 2012. 
aasta eduaruanne” (SWD(2012)0336),

– võttes arvesse komisjoni 8. oktoobri 2014. aasta teatist „Laienemisstrateegia ja 
peamised ülesanded aastatel 2014–2015” (COM(2014)0700), komisjoni 16. oktoobri 
2013. aasta teatist „Laienemisstrateegia ja peamised ülesanded aastatel 2013–2014” 
(COM(2013)0700) ning komisjoni varasemaid samateemalisi teatisi,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eriti 9. märtsi 2011. aasta resolutsiooni 
Türgi 2010. aasta eduaruande kohta1, 29. märtsi 2012. aasta resolutsiooni Türgi 2011. 
aasta eduaruande kohta2, 18. aprilli 2013. aasta resolutsiooni Türgi 2012. aasta 
eduaruande kohta3, 13. juuni 2013. aasta resolutsiooni olukorra kohta Türgis4 ning 12. 

1 ELT C 199E, 7.7.2012, lk 98.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0116.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0184.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0277.
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märtsi 2014. aasta resolutsiooni Türgi 2013. aasta eduaruande kohta1,

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A. arvestades, et 3. oktoobril 2014. aastal edastas Türgi mereraadioside sõnumi 
(NAVTEX-sõnum), milles anti teada õigusvastasest otsusest teostada Küprose Vabariigi 
majandusvööndi lõunapoolses piirkonnas ja peaaegu Küprose Vabariigi territoriaalvete 
naabruses asuval suurel alal 20. oktoobrist kuni 30. detsembrini 2014 seismilisi 
uuringuid; 

B. arvestades, et Türgi NAVTEX-sõnum puudutab Küprose Vabariigi majandusvööndi 
suurt lõunapoolset osa, mille piirid on määratud kindlaks Küprose lõunapoolsete 
merealade naabruses asuva Egiptusega sõlmitud asjakohaste kahepoolsete lepingutega;

C. arvestades, et selline Küprose Vabariigi majandusvööndi lõunapoolset piirkonda 
puudutav otsus mõjutab muu hulgas näiteks alasid, kus Küprose Vabariigi valitsus on 
andnud Itaalia ettevõttele ENI ning ettevõttele KOGAS õigusjärgse loa teostada 
merepõhja uuringuid võimalike süsivesinikevarude kindlaksmääramiseks, mistõttu on 
tegemist sisuliselt agressiooniaktiga;

D. arvestades, et tegemist on Türgi provotseeriva poliitika viimase kulminatsiooniga, 
pidades silmas, et Türgi ei tunnista, vaid vaidlustab Küprose Vabariigi suveräänseid 
õigusi selle majandusvööndis ja sekkub nendesse;

E. arvestades, et Türgi järjekordne agressioon ohustab de facto Küprose tervikliku 
rahukokkuleppe üle peetavaid otseläbirääkimisi, kuna halvendab läbirääkimiste 
õhkkonda;

F. arvestades, et Christofiase ja Talati vahel kokku lepitud lähenemine viitab sellele, et 
Küprose süsivesinikevarude küsimus leiab Küprose probleemide tervikliku lahendamise 
kaudu lõpliku ja konstruktiivse lahenduse; arvestades, et muu hulgas lepiti kokku 
merealade piiride kindlaksmääramise ja vaidluste lahendamise andmises 
föderaalpädevusse (täielikus kooskõlas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse 
konventsiooniga) ning loodusvarade, sh süsivesinikevarude kuulumises 
föderaalomandisse; arvestades, et läbirääkimiste majanduspeatüki raames oli üks 
lähenemisteema ka asjaomase tulu jaotamine; 

G. arvestades, et 3. oktoobril 2005 alustati läbirääkimisi Türgi ühinemise üle ELiga, ning 
arvestades, et ühinemisprotsessi üks vajalik komponent on ka kõikide ELi liikmesriikide 
tunnustamine;

H. arvestades, et EL tunnistab rahvusvahelise õiguse subjektina üksnes Küprose Vabariiki 
ning Türgi ELiga ühinemise eeltingimuseks on suhete normaliseerimine kõikide ELi 
liikmesriikidega; 

I. arvestades, et Türgi on võtnud endale kohustuse täita Kopenhaageni kriteeriumid, viia 
ellu piisavad ja tulemuslikud reformid ning edendada heanaaberlikke suhteid ja 

1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0235.
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ühtlustada õigusaktid järk-järgult ELi omadega; 

J. arvestades, et rahvusvahelise õiguse täielik järgimine on vältimatult vajalik eeltingimus 
kõikide kandidaatriikide jaoks, kes soovivad ELiga ühineda; 

K. arvestades, et Türgit on korduvalt manitsetud mitte tegema avaldusi või võtma 
meetmeid, millega seatakse kahtluse alla Küprose Vabariigi õigus kasutada Küprose 
majandusvööndi süsivesinikevarusid kõikide Küprose elanike hüvanguks;

L. arvestades, et EL on korduvalt rõhutanud, et kõikidel ELi liikmesriikidel on 
suveräänsed õigused, mis hõlmavad kahepoolsete lepingute sõlmimise ning oma 
loodusvarade varude uurimise ja kasutamise õigust kooskõlas ELi õigustiku ja 
rahvusvahelise õigusega, sh Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse 
konventsiooni ja asjakohase rahvusvahelise tavaõigusega; 

M. arvestades, et kõikide osapoolte huvides ning stabiilsuse suurendamiseks ja 
paljukiidetud probleemivaba välispoliitika tegelikuks rakendamiseks peab Türgi 
kooskõlas ÜRO põhikirja, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse 
konventsiooni ning rahvusvahelise õigusega üldiselt oma väed Küproselt välja viima, 
lõpetama oma sõjalise kohaloleku ning lahendama muu hulgas vaidlused merepiiri üle;

N. arvestades, et Türgi võiks potentsiaalselt etendada otsustavat rolli energiaallikate ning 
Türgi naaberriikidest ELi tarnitava nafta, gaasi ja elektri transiidivõimaluste 
mitmekesistamisel, kuid seejuures peab ta austama oma naabrite suveräänseid õigusi;

O. arvestades, et Türgi ei ole oma NAVTEX-sõnumit tagasi võtnud;

1. mõistab hukka asjaolu, et Türgi on pannud Küprose Vabariigi vastu pidevalt toime 
rahvusvahelise õiguse rikkumisi, kusjuures sel korral on rikutud mereõigust, sh nii 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni kui ka mereõigust 
käsitlevaid rahvusvahelisi tavaõigusakte;

2. nõuab tungivalt, et Türgi võtaks oma NAVTEX-sõnumi viivitamatult tagasi ning 
hoiduks võtmast mis tahes meetmeid, millega rikutakse jultunult Küprose Vabariigi 
suveräänseid õigusi, sh õigust määrata kindlaks oma merealade piirid, sõlmida oma 
majandusvööndit käsitlevaid kahepoolseid lepinguid ning uurida ja kasutada oma 
loodusvarade varusid kõikide Küprose elanike huvides;

3. peab kahetsusväärseks tõsiasja, et Türgi järgib Küprose Vabariigi suhtes jätkuvalt 
agressiivset poliitikat, mis ohustab piirkonna stabiilsust; märgib lisaks, et kuna 
merealad, mida Türgi otsus puudutab, asuvad Küprose Vabariigi territoriaalvetele väga 
lähedal, tajuvad Küprose kodanikud Türgi rikkumist julgeolekuohuna ning lisaks tekitab 
selline samm umbusku selle vastu, et Türgi peab väljatöötatavast lahendusest tulevikus 
kinni; 

4. kutsub Türgit üles austama Küprose Vabariigi – ELi liikmesriigi – suveräänseid õigusi 
ning tuletab meelde, et need hõlmavad ka õigust sõlmida kahepoolseid lepinguid ning 
uurida ja kasutada oma loodusvarade varusid kooskõlas kõikide rahvusvahelise 
mereõiguse sätetega;
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5. kutsub Türgi valitsust üles allkirjastama ja ratifitseerima täiendavate viivitusteta 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni, mis on osa ühenduse 
õigustikust;

6. väljendab suurt muret ja rahulolematust seoses asjaoluga, et Türgi ei näita 
otseläbirääkimiste suhtes välja mingit tegelikku tahet; peab Türgi hiljutist agressiooni 
taunimisväärseks ning nõuab tungivalt, et Ankara lõpetaks Küprose Vabariigi suhtes 
leppimatu poliitika ja hoiduks võtmast rahuprotsessi kahjustavaid meetmeid;

7. toonitab, et sellised provokatsioonid ei jää tagajärgedeta, ning tuletab Türgile meelde, et 
ELiga ühinemine, sh läbirääkimispeatükkide avamine sõltub Euroopa Liidu ja kõigi 
selle liikmesriikide ees võetud kõikide lepinguliste kohustuste täitmisest; 

8. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, 
ÜRO peasekretärile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Türgi Vabariigi 
valitsusele ja parlamendile.


