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Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Ülemkogu erakorralise tippkohtumise 
ettevalmistamise kohta, millel keskendutakse olukorra ohtlikule teravnemisele ja Türgi 
rollile Vahemere idaosas
(2020/2774(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Türgi kohta, eelkõige 24. novembri 
2016. aasta resolutsiooni ELi ja Türgi suhete kohta1, 27. oktoobri 2016. aasta 
resolutsiooni ajakirjanike olukorra kohta Türgis2, 8. veebruari 2018. aasta resolutsiooni 
inimõiguste hetkeolukorra kohta Türgis3, 13. märtsi 2018. aasta resolutsiooni, mis 
käsitleb komisjoni 2018. aasta aruannet Türgi kohta4, ning 19. septembri 2019. aasta 
resolutsiooni olukorra kohta Türgis ja eelkõige valitud linnapeade ametist tagandamise 
kohta5,

– võttes arvesse komisjoni 29. mai 2019. aasta teatist ELi laienemisstrateegia kohta 
(COM(2019)0260) ja sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti 
(SWD(2019)0220),

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja varasemaid avaldusi Türgi puurimistegevuse taasalustamise kohta 
Vahemere idaosas,

– võttes arvesse asjakohaseid nõukogu ja Euroopa Ülemkogu järeldusi Türgi kohta, 
eelkõige nõukogu 27. veebruari 2020. aasta otsust (ÜVJP) 2020/275, millega 
muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/1894, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Türgi 
ebaseadusliku puurimistegevusega Vahemere idaosas6,

– võttes arvesse ÜRO 1982. aasta mereõiguse konventsiooni (UNCLOS), mille osalised 
on Kreeka ja Küpros, ning ÜRO põhikirja,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et pingete teravnemist Vahemere idaosas õhutavad paljud asjaolud, eelkõige 
asjaomaste poolte ühepoolsed meetmed, sealhulgas sõjaline tegevus, kaasava 
diplomaatilise dialoogi puudumine ja kahetsusväärne suutmatus konflikti 
vahendamiseks;

B. arvestades, et mõlemal poole nõudmised on õiguspärased ning et Kreeka ja Türgi 
tõlgendavad oma olemuselt keerukat arenevat mereõigust erinevalt; arvestades, et Türgi 

1 ELT C 224, 27.6.2018, lk 93.
2 ELT C 215, 19.6.2018, lk 199.
3 ELT C 463, 21.12.2018, lk 56.
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0200.
5 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0017.
6 ELT L 56I, 27.2.2020, lk 5.
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ei ole allkirjastanud ÜRO 1982. aasta mereõiguse konventsiooni, mille osalised on 
Kreeka ja Küpros, kuna käimas on merendusalane vaidlus majandusvööndi piiritlemise 
üle; arvestades, et eespool nimetatud vaidlust ühelt poolt Türgi ning teiselt poolt Kreeka 
ja Küprose vahel majandusvööndite ja mandrilava piiritlemise üle ei ole alates 1973. 
aasta novembrist lahendatud;

C. arvestades, et Vahemerel oluliste gaasivarude, sealhulgas Leviathani maardla 
avastamine 2010. aastal ja seejärel Vahemere aegade suurima maagaasivaru, Zohri 
gaasimaardla avastamine 2015. aastal Egiptuse ranniku lähedal on äratanud huvi 
piirkonna vastu ning viinud täiendavate uuringute ja puurimiseni 2018. ja 2019. aastal; 
arvestades, et piirkondades, kus Türgi on teinud uurimisi ja puurimisi, ei ole veel 
gaasivarusid leitud;

D. arvestades, et Türgi ja Liibüa rahvusliku kokkuleppe valitsus allkirjastasid 2019. aasta 
novembris vastastikuse mõistmise memorandumi Vahemere idaosa mereterritooriumide 
piiritlemise kohta; arvestades, et Türgi ja Liibüa vaheline Vahemere merealade 
jurisdiktsioonide piiritlemist käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum rikub 
kolmandate riikide suveräänseid õigusi, ei ole kooskõlas mereõigusega ega või tekitada 
kolmandatele riikidele õiguslikke tagajärgi.

E. arvestades, et Türgi välisministeerium on kritiseerinud asjaolu, et Egiptus, Iisrael, 
Palestiina omavalitsus, Jordaania, Kreeka, Küpros ja Itaalia asutasid 16. jaanuaril 2020 
Kairos ametlikult EastMedi gaasifoorumi, mille eesmärk on jätta Türgi gaasituru 
piirkondlikust koostööst ja koordineerimisest välja;

F. arvestades, et nõukogu eesistujariigi Saksamaa poolt juulis ja augustis juhitud 
vahenduspüüdluste kahetsusväärne läbikukkumine tulenes ka kahepoolse 
merenduslepingu sõlmimisest Egiptuse ja Kreeka vahel, millega piiritleti nafta- ja 
gaasipuuraukude rajamiseks majandusvöönd ja millele Kreeka välisminister kirjutas alla 
6. augustil 2020;

G. arvestades, et 10. augustil saatis Türgi uurimislaeva Oruç Reis koos sõjalaevadega 
Kreeka vetesse, et kaardistada mereterritoorium võimalikuks nafta- ja gaasipuuraukude 
rajamiseks piirkonnas, mis väidetavalt kuulub ka Türgi jurisdiktsiooni alla; arvestades, 
et Kreeka reageeris sellele oma sõjalaevade saatmisega, et jälgida Türgi laevu, millest 
üks põrkas kokku Kreeka laevaga; arvestades, et 31. augustil 2020 pikendas Türgi taas 
laeva Oruç Reis uurimistegevust Vahemere idaosas kuni 12. septembrini; arvestades, et 
Kreeka on kuulutanud ebaseaduslikuks Türgi hoiatusteate (Navtex), sest see puudutab 
Kreeka mandrilaval asuvat ala; arvestades, et Türgi selline tegevus on Kreeka ja Türgi 
vahelisi suhteid märkimisväärselt halvendanud; arvestades, et 13. septembril pöördus 
Türgi seismiliste uuringute laev Oruç Reis tagasi Antalya lõunaprovintsi lähedale, mis 
võib leevendada Türgi ja Kreeka vahelisi pingeid;

1. peab äärmiselt muret tekitavaks käimasolevat vaidlust ja sellega seotud ohtu, et ELi 
liikmesriikide ja ELi kandidaatriigi, kes on ka NATO liitlased, sõjaline olukord 
Vahemere idaosas veelgi teravneb; on kindlalt veendunud, et konfliktidele on võimalik 
leida jätkusuutlik lahendus üksnes mõlema poole dialoogi, diplomaatia ja 
järeleandmiste teel;

2. peab kiiduväärseks, et Türgi on astunud esimese sammu pingete leevendamiseks 
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Vahemere idaosas, viies vaidlusalustest vetest välja oma seismiliste uuringute laeva 
Oruç Reis; nõuab tungivalt, et Türgi hoiduks tulevikus igasugustest edasistest 
provokatsioonidest ja aitaks ka edaspidi aktiivselt kaasa pingete leevendamisele, 
sealhulgas lõpetades viivitamata igasuguse edasise ebaseadusliku uurimise ja 
puurimistegevuse Vahemere idaosas, hoidudes Kreeka õhuruumi ning Kreeka ja 
Küprose territoriaalvete rikkumisest ning distantseerudes natsionalistlikust sõjakast 
retoorikast;

3. kutsub Türgit üles täielikult austama mereõigust ning ELi liikmesriikide Kreeka ja 
Küprose suveräänsust, sealhulgas nende suveräänseid õigusi oma merepiirkondades 
loodusvarasid kasutada;

4. kutsub kõiki asjaomaseid osalisi üles pühenduma pingete kiirele leevendamisele, võttes 
tagasi oma sõjalise kohaloleku piirkonnas, et võimaldada dialoogi ja tõhusat koostööd, 
ning hoiduma sõjakast retoorikast, mis õhutab oma riigi valijate hulgas natsionalistlikke 
meeleolusid;

5. nõuab tungivalt, et Türgi, Kreeka ja Küpros alustaksid konstruktiivset dialoogi, et leida 
rahumeelne lahendus, suurendada jõupingutusi maa- ja merepiiridega seotud vaidluste 
lõplikuks lahendamiseks, pühenduda heanaaberlikele suhetele, rahvusvaheliste 
lepingute järgimisele ja vaidluste rahumeelsele lahendamisele kooskõlas ÜRO 
põhikirjaga;

6. nõuab tungivalt, et kõik asjaomased pooled toetaksid aktiivselt läbirääkimisi Küprose 
küsimusele õiglase, tervikliku ja püsiva lahenduse leidmiseks ÜRO raamistikus, nagu 
on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu asjakohastes resolutsioonides, ja tehes 
seda kooskõlas rahvusvahelise õiguse, ELi õigustikuga ning liidu aluspõhimõtete 
austamise alusel;

7. tervitab ELi ja eelkõige eesistujariigi Saksamaa jõupingutusi aidata kaasa lahenduse 
leidmisele dialoogi ja diplomaatia abil; tunneb heameelt NATO algatuse üle oma 
liikmesriikide Kreeka ja Türgi lepitamiseks seoses nende vaidlusega Vahemere idaosas 
ning sõjaliste pingete leevendamiseks ja juhuslike kokkupõrgete vältimiseks;

8. kutsub komisjoni ja kõiki liikmesriike üles pidama Türgiga laiemat ja kaasavamat 
dialoogi, selle asemel et edendada edasisi pingeid teravdavaid sõjalisi ja poliitilisi 
meetmeid; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pühenduma selles dialoogis kindlalt 
liidu põhiväärtustele ja põhimõtetele, sealhulgas inimõiguste, demokraatia, õigusriigi ja 
solidaarsuse põhimõtte austamisele;

9. kutsub konfliktiosalisi üles naasma pingete leevendamiseks endise olukorra juurde ning 
alustama dialoogi Vahemere piirkonna tervikliku strateegilise julgeolekuraamistiku ja 
energiakoostöö üle; nõuab tungivalt, et pooled suunaksid kõik küsimused Haagis 
asuvasse Rahvusvahelisse Kohtusse või pöörduksid rahvusvahelise vahekohtu poole, 
kui vahenduse teel kokkuleppele ei jõuta; 

10. tuletab konfliktipooltele meelde, et Türgi praegused uurimismissioonid ja fossiilkütuste 
puurimine ei ole veel kinnitanud selliste varude olemasolu; nõuab tungivalt, et mis tahes 
puurimistegevuse puhul viidaks läbi põhjalik keskkonnaohu hindamine, võttes arvesse 
avamerel gaasi leiukohtade uurimisega seotud arvukaid ohte keskkonnale, töötajatele ja 
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kohalikele elanikele; kutsub konfliktipooli üles vaatama ühiselt läbi oma uurimis- ja 
puurimiskavad ning suurendama jõupingutusi, et investeerida taastuvenergiasse ja 
kestlikku kliimahoidlikku tulevikku; kutsub ELi üles toetama sellise Vahemere 
keskkonnahoidliku kokkuleppe väljatöötamist, mis sisaldaks taastuvenergia 
investeerimiskavasid piirkonnas laiemalt, et hoida ära vaidlusi piiratud fossiilsete 
ressursside üle, mis on meie kliimale ja keskkonnale kahjulikud;

11. väljendab sügavat kahetsust ja muret ELi ja Türgi suhete praeguse olukorra pärast, mis 
tuleneb peamiselt inimõiguste halvast olukorrast Türgis, õigusriigi nõrgenemisest ja 
president Erdoğani autoritaarse võimu väga ebademokraatlikust sisearengust; rõhutab 
Türgi ühepoolsete välispoliitiliste algatuste varasemat ja praegust ebasoodsat mõju 
laiemas piirkonnas ning asjaolu, et Türgi ebaseaduslik uurimis- ja puurimistegevus 
Vahemere idaosas halvendab veelgi ELi ja Türgi suhteid üldisemalt; kutsub Türgit ja 
ELi liikmesriike üles toetama Liibüa konflikti rahumeelset lahendamist ja poliitilist 
dialoogi ning hoiduma ergutamast ja suurendamast Liibüa konflikti kulgu eesmärgiga 
saavutada Vahemere piirkonnas territoriaalseid eeliseid või poliitilist mõju Liibüas;

12. loodab, et edasisi sanktsioone on võimalik vältida ning asendada need dialoogi ja 
lojaalse koostööga; kutsub samas nõukogu üles olema valmis koostama ja kehtestama 
loetelu uutest piiravatest meetmetest, kui Türgi jätkab olukorra teravdamist, rikkudes 
ELi liikmesriikide territoriaalset terviklikkust ja rahvusvahelist õigust; teeb ettepaneku, 
et need meetmed võiksid hõlmata relvaekspordi lõpetamist Türgisse kooskõlas ühise 
seisukohaga 2008/944/ÜVJP seniks, kuni Türgi jätkab ebaseaduslikku tegevust 
Vahemere idaosas;

13. taunib ja kritiseerib asjaolu, et Küpros ja Kreeka seavad Valgevenega seotud 
sanktsioonide heakskiitmise tingimuseks Türgi vastu suunatud sanktsioonide 
heakskiitmisel Vahemere idaosa gaasivaidluse kontekstis; rõhutab, et Vahemere 
konfliktil puudub käegakatsutav seos demokraatia mahasurumisega Valgevenes;

14. kordab, et ELi ja Türgi parlamentaarne dialoog on dialoogi ja pingelõdvenduspüüdluste 
oluline osa; mõistab kindlalt hukka Türgi Suure Rahvuskogu jätkuva keeldumise 
taastada ELi–Türgi parlamentaarse ühiskomisjoni kahepoolsed kohtumised; nõuab 
nende istungjärkude viivitamatut jätkamist;

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, NATO Parlamentaarsele Assambleele ja NATO peasekretärile, Türgi 
Vabariigi presidendile, valitsusele ja parlamendile ning ELi liikmesriikidele.


