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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 2019. aasta resolutsiooni, mis 
käsitleb komisjoni 2018. aasta aruannet Türgi kohta4, 19. septembri 2019. aasta 
resolutsiooni olukorra kohta Türgis ja eelkõige valitud linnapeade ametist tagandamise 
kohta5 ning 13. novembri 2014. aasta resolutsiooni Türgi pingeidtekitava tegevuse 
kohta Küprose majandusvööndis6,

– 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 nõukogu 27. veebruari 2020. aasta otsust 2020/275, mis käsitleb piiravaid 
meetmeid seoses Türgi ebaseadusliku puurimistegevusega Vahemere idaosas, ning 
varasemaid asjaomaseid nõukogu ja Euroopa Ülemkogu järeldusi Türgi kohta,

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni 
(UNCLOS), mille osalised on Kreeka ja Küpros ning Euroopa Liit,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõiget 7, mis kohustab liikmesriike 
abistama liikmesriiki, kes on langenud oma territooriumil relvastatud kallaletungi 
ohvriks,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et Vahemere idaosas, mis on ELi jaoks strateegilise tähtsusega ala ning 
oluline piirkond rahu ja stabiilsuse tagamiseks kogu Vahemere ja Lähis-Ida piirkonnas, 
on juba pikka aega käimas mitmetasandilised poliitilised, majanduslikud ja 
geostrateegilised vaidlused; arvestades, et viimasel ajal on muutunud väga pingeliseks 
majandusvööndite ja mandrilavade ulatust käsitlevad vaidlused, mille ajendiks on 
mereõiguse erinevatest tõlgendustest tulenev Türgi ebaseaduslik tegevus; arvestades, et 
asjaosalised väidavad vastastikku, et teise poole mereõiguse tõlgendus on vastuolus 
rahvusvahelise õigusega ja teise poole tegevus on ebaseaduslik; arvestades, et neid 

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 C 285, 5.8.2016, lk 11.
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vaidlusi ei saa lahendada jõu abil, vaid dialoogi ja koostöö vaimus, ning viimase 
võimalusena peaksid neid lahendama asjaomased kohtud, kohaldades rahvusvahelist 
õigust;

B. arvestades, et viis, kuidas Türgi on viimasel ajal otsustanud oma nõudmistele suuremat 
kaalu anda, sealhulgas tema tugeva sõjalise alatooniga ühepoolsed meetmed ja solvav 
keelekasutus, on ELi kandidaatriigi jaoks vastuvõetamatu ja kohatu; arvestades, et EL 
kaitseb selgelt ja kindlalt Euroopa Liidu huve, näidates Kreeka ja Küprose suhtes üles 
vankumatut toetust ja solidaarsust ning järgides rahvusvahelist õigust;

C. arvestades, et Türgi ebaseaduslik uurimis- ja puurimistegevus Vahemere idaosas toimub 
Türgi sõjaväe aktiivsel osalusel, mille tulemuseks on Vahemere idaosa intensiivne ja 
ohtlik militariseerimine, mis ohustab tõsiselt kogu piirkonna rahu ja julgeolekut; 
arvestades, et Türgi sellise tegevusega kaasneb üha vaenulikum retoorika, mis on 
suunatud Kreeka ja Küprose, teiste ELi liikmesriikide ja ELi enda vastu;

D. arvestades, et Türgi saatis 20. aprillil 2020 Küprose majandusvööndisse puurlaeva 
Yavuz, mida saatis Türgi mereväelaev; arvestades, et 30. juulil 2020 saatis Türgi 
Küprose majandusvööndisse seismilise uurimislaeva Barbaros, mida saatis Türgi 
sõjalaev ja veel üks saatelaev; arvestades, et 10. augustil 2020 lähetas Türgi sõjalaevade 
saatel Kreeka vetesse uurimislaeva Oruç Reis, et kaardistada mereala võimalikuks 
nafta- ja gaasipuurimiseks piirkonnas, mille üle ka Türgi nõuab jurisdiktsiooni; 
arvestades, et Kreeka reageeris sellele oma sõjalaevade lähetamisega, et jälgida Türgi 
laevu, millest üks põrkas Kreeka laevaga kokku;

E. arvestades, et 31. augustil 2020 pikendas Türgi taas Oruç Reisi uurimistegevust 
Vahemere idaosas kuni 12. septembrini 2020; arvestades, et Türgi hoiatusteade 
(Navtex) puudutab Kreeka mandrilaval asuvat ala; arvestades, et Türgi selline tegevus 
on Kreeka ja Türgi vahelisi suhteid märkimisväärselt halvendanud;

F. arvestades, et 8. juunil 1995 väljastas Türgi Suur Rahvuskogu ametliku teate, et Kreeka 
mis tahes tegevus oma territoriaalvete laiendamiseks Egeuse meres 12 meremiilini – 
mida tunnustatakse ÜRO mereõiguse konventsioonis – oleks casus belli; arvestades, et 
see teade on endiselt jõus ja Türgi valitsus tuletas seda äsja uuesti meelde;

G. arvestades, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja Borrell on koos Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Saksamaaga otsinud 
lahendusi Türgi, Kreeka ja Küprose vahelise dialoogi kaudu; arvestades, et dialoogiga 
edasi liikumiseks peab Türgi hoiduma ühepoolsest tegevusest;

H. arvestades, et ka NATO on välja pakkunud mitmesuguseid võimalusi asjaosaliste 
vaheliseks dialoogiks; arvestades, et NATO peasekretäri algatusel leppisid Kreeka ja 
Türgi kokku tehniliste läbirääkimiste alustamises NATOs, et luua sõjalise konfliktiohu 
maandamise mehhanismid vahejuhtumite ja õnnetuste ohu vähendamiseks Vahemere 
idaosas;

I. arvestades, et Türgi ei ole allkirjastanud ÜRO mereõiguse konventsiooni, mis on osa 
liidu õigustikust; arvestades, et Türgi on allkirjastanud Liibüaga mereküsimustes 
vastastikuse mõistmise memorandumi, mis on ebaseaduslik ning vastuolus ÜRO 
mereõiguse konventsiooni ja rahvusvahelise õigusega; arvestades, et 6. augustil 2020 
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sõlmis Kreeka Egiptusega majandusvööndit käsitleva lepingu; arvestades, et teade 
Kreeka ja Egiptuse vahelisest lepingust ajendas Türgit tühistama päev varem 
kokkulepitud ettevalmistavad kõnelused;

J. arvestades, et Türgi ebaseaduslikule puurimistegevusele Vahemere idaosas 
reageerimiseks loodi piiravate meetmete raamistik 2019. aasta novembris, pärast seda, 
kui nõukogu oli korduvalt väljendanud muret ja mõistnud puurimistegevuse teravalt 
hukka erinevates järeldustes, sealhulgas Euroopa Ülemkogu 22. märtsi 2018. aasta ja 
20. juuni 2019. aasta järeldustes;

K. arvestades, et 27. veebruaril 2020 lisas nõukogu kaks isikut nende isikute loetellu, kelle 
suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid seoses Türgi ebaseadusliku puurimistegevusega 
Vahemere idaosas; arvestades, et need isikud vastutavad selliste avamerel süsivesinike 
uurimisega seotud tegevuste kavandamise, juhtimise ja elluviimise eest Vahemere 
idaosas, milleks Küpros ei ole luba andnud, või on nende tegevustega seotud; 
arvestades, et need piiravad meetmed on reisikeeld ELi ja varade külmutamine;

L. arvestades, et 28. augustil 2020 toimunud välisministrite mitteametlikul kohtumisel 
nõuti täiendavaid sihipäraseid sanktsioone Türgi vastu juhul, kui Türgi ei leevenda 
piirkonnas tekkinud pingeid; arvestades, et neid piiravaid meetmeid arutatakse Euroopa 
Ülemkogu erakorralisel tippkohtumisel 24. ja 25. septembril 2020;

1. kutsub Türgit üles ilmutama vaoshoitust, pingeid leevendama ning hoiduma edasisest 
ebaseaduslikust uurimis- ja puurimistegevusest Vahemere idaosas; peab väga 
kahetsusväärseks, et Türgi poolt 1995. aastal esitatud casus belli ähvardus Kreeka vastu 
on endiselt jõus, ja nõuab selle tühistamist; taunib ähvardusi ja solvavat keelekasutust 
liikmesriikide ja ELi suhtes, kuna see on ELi kandidaatriigi jaoks vastuvõetamatu ja 
kohatu;

2. toetab kindlalt asjaosaliste vahelise dialoogi taastamist kui ainsat vahendit praegusest 
olukorrast ülesaamiseks; on seisukohal, et kõikide sõja- ja uurimislaevade taandumine 
vaidlusalustest vetest on dialoogi hõlbustamiseks vajalik hea tahte žest; on tõsiselt 
mures selle pärast, et praegustes äärmiselt pingelistes suureneva militariseerimise 
oludes võib iga tahtlik või juhuslik intsident viia tõelise konfliktini, millel võivad olla 
tõsised tagajärjed kõigile asjaosalistele;

3. mõistab hukka Türgi ebaseadusliku tegevuse Kreeka ja Küprose mandrilaval ja 
majandustsoonides, kuna see rikub nende ELi liikmesriikide suveräänseid õigusi; nõuab 
tungivalt, et Türgi lahendaks vaidlusi rahumeelselt ning hoiduks ühepoolsetest ja 
ebaseaduslikest tegudest ja ähvardustest, kuna see võib heanaaberlikke suhteid 
kahjustada; palub sellega seoses Türgil suurendada jõupingutusi lahendamata 
kahepoolsete küsimuste (sealhulgas täitmata juriidilised kohustused ja pooleliolevad 
vaidlused oma lähinaabritega maismaa- ja merepiiri ning õhuruumi üle) lahendamiseks 
vastavalt ÜRO harta sätetele ja rahvusvahelisele õigusele; kordab oma üleskutset Türgi 
valitsusele allkirjastada ja ratifitseerida ÜRO mereõiguse konventsioon, mis on osa liidu 
õigustikust; kutsub kõiki asjaosalisi üles kokku leppima asjaomaste rahvusvaheliste 
kohtute poole pöördumises, et lahendada vastastikused nõuded rahvusvahelise õiguse 
alusel, kui omavahel ei ole võimalik kokkuleppele jõuda; tuletab meelde, et nii Kreeka 
kui ka Küpros on juba kutsunud Türgit üles pöörduma asjaomaste rahvusvaheliste 
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kohtute poole, kuid Türgi ei ole ettepanekut vastu võtnud;

4. kutsub Türgit kui ELi kandidaatriiki üles täielikult austama mereõigust ning ELi 
liikmesriikide Kreeka ja Küprose õigust oma territoriaalmere üle, samuti kõiki nende 
suveräänseid õigusi oma merevööndis, sealhulgas loodusvarade otsimise ja 
kasutamisega seotud õigusi, näiteks õigust sõlmida kooskõlas liidu õigustiku ja 
rahvusvahelise õigusega kahepoolseid lepinguid oma majandusvööndi kohta; nõuab 
tungivalt, et Türgi lõpetaks Kreeka õhuruumi ning Kreeka ja Küprose territoriaalvete 
korduvad rikkumised ning austaks kõigi oma naabrite territoriaalset terviklikkust;

5. tunneb heameelt ELi, eelkõige komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja Borrelli ja Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi 
Saksamaa ning teiste rahvusvaheliste institutsioonide, näiteks NATO jõupingutuste üle 
lahenduste otsimisel Türgi ning Kreeka ja Küprose vahelise dialoogi kaudu; kutsub 
kõiki asjaosalisi üles pidama tõelise ühise tahte märgina heas usus läbirääkimisi 
majandusvööndite ja mandrilava piiritlemise üle, austades täielikult rahvusvahelist 
õigust ja heanaaberlike suhete põhimõtet; toetab ettepanekut korraldada Vahemere 
idaosa käsitlev mitmepoolne konverents, kus osaleksid kõik asjaosalised, et luua 
platvorm vaidluste lahendamiseks dialoogi kaudu; peab kahetsusväärseks, et Türgi 
seiskas Türgi ja Kreeka vahelised ettevalmistavad kõnelused pärast Kreeka ja Egiptuse 
merenduslepingu sõlmimist 6. augustil 2020;

6. peab väga murettekitavaks ja rõhutab, et Türgi ebaseaduslik uurimis- ja 
puurimistegevus Vahemere idaosas avaldab ELi ja Türgi suhetele, sealhulgas tema 
kandidaatriigi staatusele negatiivset mõju ning et Türgi tegevus ja Türgi praeguse 
välispoliitika raames võetavad muud meetmed avaldavad negatiivset mõju ka kogu 
piirkonna stabiilsusele;

7. kutsub nõukogu üles töötama välja täiendavate sanktsioonide loetelu, mida arutatakse 
Euroopa Ülemkogu 24. ja 25. septembri 2020. aasta erakorralisel tippkohtumisel, kui 
Türgiga suhtlemisel märkimisväärseid edusamme ei saavutata; on kindlalt seisukohal, et 
need sanktsioonid ei tohiks tekitada kahju Türgi rahvale ega piirata meie toetust Türgi 
sõltumatule kodanikuühiskonnale ja Türgis elavatele pagulastele;

8. palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel 
esindajal seni, kuni Türgi jätkab Vahemere idaosas oma praegust ebaseaduslikku 
ühepoolset tegevust, mis on vastuolus ELi liikmesriikide (eelkõige Kreeka ja Küprose) 
suveräänsuse ja rahvusvahelise õigusega, ning seni, kuni ta ei osale rahvusvahelisele 
õigusele tuginevas dialoogis, esitada nõukogus algatus peatada kooskõlas ühise 
seisukohaga 2008/944/ÜVJP7 kõigis ELi liikmesriikides relvaekspordi lubamine Türki;

9. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale ning Türgi presidendile, valitsusele ja parlamendile.

7 ELT L 335, 13.12. 2008, lk 99.


