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ET

B9-0361/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon Türgi ebaseaduslikule tegevusele järgnenud pingete 
kasvu kohta Varoshas ja tungiva vajaduse kohta alustada uuesti läbirääkimisi
(2020/2844(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone, eelkõige resolutsiooni 414 
(1977), resolutsiooni 550 (1984), milles peetakse vastuvõetamatuks katseid asustada 
Varosha mis tahes osa inimestega, kes ei ole selle elanikud, ja nõutakse selle piirkonna 
üleandmist ÜRO haldusalasse, samuti resolutsiooni 789 (1992), milles nõutakse 
tungivalt, et praegu Küprosel ÜRO rahuvalvejõudude kontrolli all olevat piirkonda 
laiendataks Varoshale, ning resolutsiooni 2537 (2020),

– võttes arvesse 19. mai 1979. aasta kümnepunktilist kokkulepet Varosha 
ümberasustamise kohta ÜRO egiidi all,

– võttes arvesse nõukogu 15. ja 16. oktoobri 2020. aasta järeldusi ning varasemaid 
asjakohaseid nõukogu ja Euroopa Ülemkogu järeldusi,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja Josep Borrelli 13. oktoobri 2020. aasta deklaratsiooni Varoshaga seotud 
sündmuste kohta,

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja 9. oktoobri 2020. aasta avaldust 
olukorra kohta Küprosel,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja 6. oktoobri 2020. aasta avaldust Varosha taasavamise kohta Türgi poolt,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, mis käsitlevad komisjoni arenguaruandeid 
Türgi kohta, eelkõige viimast, 13. märtsi 2019. aasta resolutsiooni1, milles kutsutakse 
Türgit üles andma Famagusta suletud osa üle ÜRO-le kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 550 ja hoiduma tegevusest, mis muudab 
ebaseaduslike asunduste poliitikaga saare demograafilist tasakaalu,

– võttes arvesse oma Türgit käsitlevaid resolutsioone, eriti 14. septembri 2020. aasta 
resolutsiooni Euroopa Ülemkogu erakorralise tippkohtumise ettevalmistamise kohta, 
mille keskmes on olukorra ohtlik teravnemine ja Türgi roll Vahemere idaosas2, milles 
rõhutatakse, et edasisi sanktsioone on võimalik vältida üksnes dialoogi, lojaalse koostöö 
ja konkreetsete edusammudega kohapeal,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja 15. novembri 2020. aasta avaldust, milles taunitakse Varosha tarastatud 
ala avamist ja avaldusi, mis on vastuolus ÜRO Küprose küsimuse lahendamise 

1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0200.
2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0230.
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põhimõtetega ning suurendavad piirkonnas usaldamatust ja pingeid, ning nõutakse 
nende meetmete kiiret tagasivõtmist,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et Türgi on kandidaatriik ja ELi oluline partner; arvestades, et Türgilt kui 
kandidaatriigilt eeldatakse kõrgeimate demokraatiastandardite järgimist, inimõiguste 
austamist ning õigusriigi põhimõtete, sealhulgas rahvusvaheliste konventsioonide 
järgimist;

B. arvestades, et Türgi on NATO liitlane ja teda tuleks julgustada kasutama oma 
potentsiaalset rolli piirkonna stabiilsuse säilitamisel;

C. arvestades, et Türgi pidev ja kasvav kõrvalekaldumine Euroopa väärtustest ja 
standarditest on viinud ELi ja Türgi suhted ajalooliselt madalale tasemele ja on 
sedavõrd halvenenud, et mõlemad pooled peavad praeguse suhete raamistiku põhjalikult 
ümber hindama;

D. arvestades, et 2019. aasta septembri alguses külastas Türgi välisminister Mevlüt 
Çavuşoğlu Varosha tarastatud piirkonda ja andis teadaTürgi peakonsulaadi avamisest 
laiemas Varosha piirkonnas;

E. arvestades, et 2020. aasta veebruari alguses külastas Türgi asepresident Fuat Oktay 
Varosha tarastatud piirkonda koos „Türgi Küprose juhtkonna“ liikmetega ning juhtis 
„Varosha tippkohtumist“ „mahajäetud Varosha linna taasavamise õiguslike, poliitiliste 
ja majanduslike aspektide“ teemal;

F. arvestades, et 2020. aasta augusti alguses väitis Küprose türgi nn peaminister Ersin 
Tatar, et Varosha ei ole osa üldisest ümberasustamisest ning Türgi president on andnud 
oma heakskiidu tarastatud ala „avamise“ kava rakendamiseks;

G. arvestades, et 8. oktoobril 2020 pikendas Türgi ebaseaduslikult Varosha rannikule 
sisenemise luba;

H. arvestades, et natsionalist Ersin Tatari ebaseaduslik „valimine“ Küprose türgi 
kogukonna uueks juhiks 18. oktoobril 2020 muutis olukorda, sest erinevalt tema 
eelkäijast Mustafa Akincist, kes pooldas taasühinemist, toetab Tatar kahe riigi 
lahendust;

I. arvestades, et Türgi presidendi Erdoğani visiit Küprose okupeeritud alale koos 
paremäärmusliku Rahvusliku Liikumise Partei (MHP) juhi Devlet Bahçeliga nö pikniku 
pidamiseks Varoshas 15. novembril on äärmiselt provokatiivne ning on tekitanud 
tugevaid reaktsioone ka Küprose türklaste seas;

J. arvestades, et kõigil varasematel läbirääkimistel, sealhulgas viimasel Küprose-
teemalisel konverentsil 2017. aastal Crans Montanas, lisati Famagusta suletud osa 
piirkondade hulka, mis tuleb tagastada Küprose kreeka administratsioonile pärast 
Küprose probleemi terviklikku lahendamist kahest piirkonnast ja kahest kogukonnast 
koosneva föderatsiooni kokkuleppe alusel;
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K. arvestades, et 15. novembril 2020 kutsus Türgi president üles pidama Küprosel kõnelusi 
kahe eraldiseisva riigi üle ja tegi seda vastuolulise külaskäigu ajal jagatud saare 
põhjaossa, mida Türgi on okupeerinud peaaegu 50 aastat; arvestades, et president 
Erdoğani nn pikniku Varoshas mõistsid hukka Küprose kreeklased, aga ka paljud 
Küprose türklased;

L. arvestades, et Türgi jätkab Vahemere idaosas oma praegust ebaseaduslikku ühepoolset 
sõjalist tegevust, mis on vastuolus ELi liikmesriikide (eelkõige Kreeka ja Küprose) 
suveräänsuse ja rahvusvahelise õigusega;

M. arvestades, et Türgi otsene tegevus Aserbaidžaani toetamisel väljaspool tema 
geomajanduslikke huve asuva Mägi-Karabahhi konflikti kontekstis annab tunnistust 
ulatuslikumast geopoliitilisest tegevuskavast;

N. arvestades, et Türgi kesised saavutused inimõiguste ja õigusriigi väärtuste austamisel on 
viinud selleni, et EL peatas ühinemisläbirääkimised ja kõikide ühinemiseelsete 
vahendite eraldamise uue mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) alusel;

1. mõistab teravalt hukka Türgi ühepoolse otsuse avada alates 8. oktoobrist 2020 osa 
Varosha tarastatud alast, mis kujutab endast Varoshat käsitlevate ÜRO 
Julgeolekunõukogu asjakohaste resolutsioonide rikkumist ja vähendab Küprose 
probleemi lahendamise väljavaateid;

2. ergutab Türgit seda otsust muutma ja hoiduma igasugusest ühepoolsest tegevusest 
Küprosel, mis võib kahjustada väljavaateid leida õiglane ja rahumeelne lahendus ega 
tule kasuks heanaaberlikele suhetele piirkonnas; on seisukohal, et katsed asustada 
Varosha mis tahes osa inimestega, kes ei ole selle elanikud, on vastuvõetamatud, ja 
nõuab selle ala üleandmist ÜRO haldusalasse;

3. tuletab meelde, et kui Türgil lubatakse jätkata Varoshaga seotud kavade elluviimist, 
oleks olukord pöördumatu ja muudaks täiesti kättesaamatuks Küprose küsimuse 
lahendamise viisil, nagu on ette nähtud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonides; 
tuletab meelde, et rahvusvaheline üldsus ja eelkõige EL jätkavad selle küsimuse 
käsitlemist ega luba Türgil ähvardusi teoks teha, sest need tekitaksid Küprosele ja 
probleemi lahendamise väljavaadetele korvamatut kahju;

4. kinnitab oma pühendumust püsivale, terviklikule ja õiglasele lahendusele, mis on 
kooskõlas Küprose rahva soovidega ning põhineb kahest kogukonnast ja kahest 
piirkonnast koosneval poliitiliselt võrdsel föderatsioonil, nagu on sätestatud 
asjakohastes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonides;

5. kutsub Euroopa Ülemkogu üles võtma meetmeid ja kehtestama rangeid sanktsioone 
vastuseks Türgi ebaseaduslikule tegevusele;

6. mõistab veel kord karmilt hukka Kreeka ja Küprose vetes toimuva Türgi ebaseadusliku 
tegevuse, mis on vastuolus ELi huvidega, ning kutsub Türgi ametivõime üles seda 
tegevust lõpetama, tegutsema heanaaberlike suhete vaimus ning austama Küprose ja 
Kreeka suveräänsust kooskõlas rahvusvahelise õigusega;

7. märgib murega, et Türgi pidev ja kasvav kõrvalekaldumine Euroopa väärtustest ja 
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standarditest on viinud ELi ja Türgi suhted ajalooliselt madalale tasemele, mis on 
sedavõrd halvenenud, et EL peab kiiresti kindlaks määrama parema geopoliitilise ja 
üldise strateegia oma lühi-, kesk- ja pikaajalisteks suheteks Türgiga, pidades eelkõige 
silmas Türgi kasvavat välispoliitilist enesekehtestamist, mis on aidanud kaasa pingete 
kasvule ja destabiliseerumisele ning ohustanud seeläbi Vahemere piirkonna rahu ja 
stabiilsust;

8. tuletab meelde oma 24. oktoobri 2019. aasta resolutsiooni Türgi sõjaliste operatsioonide 
kohta Süürias3, milles parlament kutsus nõukogu üles kaaluma põllumajandussaadusi 
käsitlevast lepingust tulenevate kaubandussoodustuste peatamist ning viimase abinõuna 
1995. aasta detsembris jõustunud ELi ja Türgi tolliliidu peatamist;

9. peab kahetsusväärseks, et selle asemel, et nõuda vägivalla lõpetamist ja rahumeelsete 
läbirääkimiste taasalustamist kooskõlas Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni 
jõupingutustega, otsustas Türgi tingimusteta toetada Mägi-Karabahhi hiljutise konflikti 
ühe poole sõjalist tegevust;

10. on seisukohal, et Türgi ja ÜRO poolt tunnustatud Liibüa rahvusliku kokkuleppe 
valitsuse vaheline merealade jurisdiktsioonide uut piiritlemist käsitlev 27. novembri 
2019. aasta vastastikuse mõistmise memorandum on vastuolus rahvusvahelise õigusega 
ning ei ole seetõttu kolmandatele riikidele õiguslikult siduv;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO-le ja Türgile, tagades ühtlasi 
resolutsiooni tõlkimise türgi keelde.

3 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0049.


