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ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et petitsioonikomisjon korraldas 7.–8. mail 2018. aastal teabekogumisvisiidi 
Küprosele Famagustasse seoses petitsiooniga nr 733/2004, mille esitas Loizos 
Afxentiou organisatsiooni Famagusta Refugee Movement nimel; arvestades, et lähetuse 
eesmärk oli uuesti hinnata ja ajakohastada petitsioonikomisjoni käsutuses olevat teavet 
olukorra kohta Famagustas, eelkõige Varoshas (Türgi armee poolt suletud linnaosa), 
petitsioonile nr 733/2004 järgnenud ajal, seega kümme aastat pärast eelmist 
teabekogumisvisiiti, mis toimus 25.–28. novembril 2007;

B. arvestades, et pärast teabekogumisvisiiti leidis petitsioonikomisjon oma 21. novembri 
2018. aasta raportis, et Varosha tagastamine selle seaduslikele elanikele on 
olemasolevate ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide jõustamise küsimus (ÜRO 
Julgeolekunõukogu on sobivaim rahvusülene organisatsioon, mis saab avaldada Türgile 
tegelikku survet); 

C. arvestades, et Varosha viivitamatu tagastamine selle seaduslikele elanikele ÜRO 
halduse all, ootamata ära kokkulepet tervikliku lahenduse kohta, on tähendatud 1979. 
aasta kõrgetasemelises kokkuleppes, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonides 550 
(1984) ja 789 (1992) ning mitmes Euroopa Parlamendi resolutsioonis, millest viimane 
oli 13. märtsi 2019. aasta resolutsioon, mis käsitleb komisjoni 2018. aasta aruannet 
Türgi kohta1;

D. arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu tuletas oma 9. oktoobri 2019. aasta pressiteates 
(SC/13980) pärast abipeasekretär Oscar Fernandez-Taranco ülevaadet olukorra kohta 
Küprosel meelde ka Varosha staatuse tähtsust:

„Julgeolekunõukogu liikmed tuletasid meelde, kui oluline on varasemates ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsioonides, sealhulgas resolutsioonides 550 (1984) ja 789 
(1992) kindlaks määratud Varosha staatus, ning kordasid, et Varosha suhtes ei tohiks 
võtta meetmeid, mis ei ole nende resolutsioonidega kooskõlas.

Julgeolekunõukogu liikmed rõhutasid Julgeolekunõukogu resolutsioonide rakendamise 
tähtsust“;

E. arvestades, et ÜRO peasekretär märkis Küprosel läbiviidavat ÜRO operatsiooni 
(S/2020/23) käsitlevas 7. jaanuari 2020. aasta aruandes järgmist: „Aruandeperioodil 
pöörati Varoshale suuremat tähelepanu tänu Küprose türklaste avalikele avaldustele ja 
Küprose põhjaosa ametiasutuste poolt suletud piirkonda korraldatud kõrgetasemeliste 
visiitide tulemusena. Türgi väed piirasid jätkuvalt ÜRO Küprose rahuvalvejõudude 
(UNFICYP) kohalolekut ja liikumist Varoshas. UNFICYP kasutas jätkuvalt kogu 
kättesaadavat tehnoloogiat, sealhulgas satelliidifotosid, et tõhustada seiret ja aruandlust 
selles tundlikus piirkonnas. ÜRO peab Varoshas valitseva olukorra eest jätkuvalt 
vastutavaks Türgi valitsust“; arvestades, et aruandlusperiood kestis 20. juunist kuni 18. 

1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0200.
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detsembrini 2019;

F. arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu kutsub oma 30. jaanuari 2020. aasta 
resolutsioonis 2506 (2020) (millega muu hulgas pikendatakse ÜRO rahuvalvejõudude 
volitusi Küprosel) Küprose türklasi ja Türgi jõude üles taastama Strovilias sõjaline 
status quo, mis kehtis seal enne 30. juunit 2000, tuletab meelde Varosha staatust, nagu 
on kindlaks määratud asjaomastes resolutsioonides, ning kinnitab veel kord, et tuleb 
austada UNFICYPi liikumisvabadust;

G. arvestades, et Türgi valitsus jätkas rahvusvahelise üldsuse, sealhulgas ÜRO 
Julgeolekunõukogu eespool nimetatud üleskutsete täielikku eiramist, kui okupeeritud 
aladel korraldati 15. veebruaril 2020 konverents, millel käsitleti õigusliku aluse loomist 
Varosha muutmiseks suureks Türgi linnaks Vahemere idaosas ja millel viibis Türgi 
asepresident koos mõnede Türgi-Küprose juhtidega, ning mis väljendas selgelt Türgi 
kavatsust avada Varosha Küprose okupeeritud osas asuva ebaseadusliku separatistliku 
üksuse „halduse“ all;

H. arvestades, et Euroopa Ülemkogu kinnitas oma 12. detsembri 2019. aasta järeldustes, et 
Türgi ja Liibüa vaheline Vahemere merealade jurisdiktsioonide piiritlemist käsitlev 
vastastikuse mõistmise memorandum rikub kolmandate riikide suveräänseid õigusi, ei 
ole kooskõlas mereõigusega ning sellel ei saa olla õiguslikke tagajärgi kolmandatele 
riikidele;

I. arvestades, et Euroopa Ülemkogu on kinnitanud Euroopa Liidu seisukohta Türgi 
ebaseadusliku puurimistegevuse suhtes Küprose majandusvööndis;

J. arvestades, et Türgi peab vältima ähvardusi ja tegevust, mis kahjustavad heanaaberlikke 
suhteid, ning austama ELi liikmesriikide suveräänsust ja jurisdiktsiooni oma 
territoriaalvete ja õhuruumi üle ning kõiki nende suveräänseid õigusi, sealhulgas 
eelkõige õigust uurida, kasutada, säilitada ja majandada loodusvarasid kooskõlas ELi ja 
rahvusvahelise õigusega, sealhulgas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse 
konventsiooniga;

K. arvestades, et äärmiselt oluline on Varosha staatusele kiiremas korras lahendus leida; 
arvestades, et juba petitsioonikomisjoni 17. juuli 2008. aasta raportis, mis koostati 
pärast esimest teabekogumisvisiiti, hoiatati, et aeg hakkab otsa saama; 

L. arvestades, et Varosha tagastamine selle seaduslikele elanikele oleks suurepärane 
usaldust suurendav meede ning võiks vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu asjakohastele 
resolutsioonidele ning kooskõlas ELi alusväärtuste ja -põhimõtete ning õigustikuga 
saada katalüsaatoriks õiglase, tervikliku ja jätkusuutliku lahenduse leidmisel, luues 
tingimused Küprose kahe kogukonna vaheliseks koostööks ning vastastikuseks 
austuseks ja usalduseks;

M. arvestades, et petitsioonikomisjon on saanud Türgi kohta mitu petitsiooni, millest 
mõnes kritiseeritakse ELi ja Türgi 2016. aasta avaldust rändekriisi käsitlemise kohta 
ning milles tuntakse muret seoses inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse austamisega, 
eelkõige seoses kurdi rahva ja Süüria territooriumile tungimisega;

1. mõistab hukka Varosha ühepoolse avamise 8. oktoobril 2020 okupeeritud alade 
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marionettvalitsuse poolt president Erdoğani selgel toetusel ning väljendab sellega seoses 
heameelt ÜRO Julgeolekunõukogu 9. oktoobri 2020. aasta avalduse üle, milles 
kinnitatakse Varosha staatust kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 550 
(1984) ja 789 (1992);

2. palub komisjonil, välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal, nõukogul ja kõigil 
ELi liikmesriikidel esitada ÜRO Julgeolekunõukogus uus resolutsioon, milles nõutaks 
Türgi suhtes poliitiliste ja majanduslike sanktsioonide kehtestamist seoses Türgi 
agressiooniaktidega Vahemere idaosas ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 
550 (1984) ja 789 (1992) eiramisega.

3. nõuab osapoolte vaheliste läbirääkimiste jätkamist ÜRO juhtimisel; väljendab veel kord 
toetust õiglasele, terviklikule ja jätkusuutlikule 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 austades põhimõtteid, millel liit rajaneb; kutsub Türgit üles tooma oma 
väed Küproselt välja, tagastama Famagusta isoleeritud piirkonna 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;

4. kutsub komisjoni, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat, nõukogu ja 
kõiki ELi liikmesriike üles peatama Türgiga peetavad ühinemisläbirääkimised ning kõik 
ELi ja Türgi vahelised finantslepingud, eelkõige külmutama Türgile antava 
ühinemiseelse abi, kuni EL on veendunud, et Türgi täidab oma lepingulisi kohustusi 
seoses rahaliste vahendite nõuetekohase haldamise ning ELi ja rahvusvahelise õiguse 
täieliku järgimisega;

5. kutsub ELi delegatsiooni Türgis üles jälgima tähelepanelikult ELi-Türgi avalduse 
tulemusel välja makstud ELi vahendite kasutamist; rõhutab, et ei ELi rahalisi vahendeid 
ega ELi rahastatavaid struktuure ei tohi kasutada pagulaste sunniviisiliseks 
tagasisaatmiseks Süüriasse; kordab, et Süüriasse tagasipöördumine peab olema 
vabatahtlik, turvaline ja väärikas ning toimuma ÜRO pagulaste ülemvoliniku järelvalve 
all;

6. on sügavalt mures usuvabaduse mitteaustamise ning usuvähemuste, sealhulgas kristlaste 
ja aleviitide diskrimineerimise pärast; kutsub Türgi ametivõime üles viima läbi 
tulemuslikke reforme usu- ja veendumusvabaduse valdkonnas;

7. mõistab teravalt hukka igasuguse tegevuse, mille eesmärk on edendada äärmuslikku 
seisukohta, et Hagia Sophia ajalooline ja religioosne mälestusmärk tuleks 
väljanägemiselt muuta mošeeks.
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