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IEROSINĀJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā 2018. gada 7.–8. maijā Lūgumrakstu komiteja rīkoja faktu vākšanas braucienu uz 
Famagustu (Kiprā) saistībā ar Lūgumrakstu Nr. 0733/2004, ko Famagustas bēgļu 
kustības vārdā bija iesniedzis Loizos Afxentiou; tā kā brauciena mērķis bija atkārtoti 
izvērtēt un atjaunināt informāciju par situāciju Famagustā un jo īpaši Varošā (Turcijas 
armijas kontrolētajā pilsētas daļā) pēc Lūgumraksta Nr. 733/2004 saņemšanas un 10 
gadus pēc Komitejas iepriekšējā faktu vākšanas brauciena, kas notika 2007. gada 25.–
28. novembrī;

B. tā kā Lūgumrakstu komiteja pēc faktu vākšanas brauciena 2018. gada 21. novembra 
ziņojumā konstatēja, ka Varošas atdošana tās likumīgajiem iedzīvotājiem ir atkarīga no 
esošo ANO Drošības padomes rezolūciju izpildes, kura ir pārnacionāla organizācija par 
excellence un var izdarīt reālu spiedienu uz Turciju; 

C. tā kā Varošas atdošana tās likumīgajiem iedzīvotājiem saskaņā ar ANO administrācijas 
lēmumu, proti, steidzamības kārtā un negaidot vienošanos par visaptverošu 
noregulējumu, bija paredzēta 1979. gada Augsta līmeņa nolīgumā, ANO Drošības 
padomes Rezolūcijās Nr. 550 (1984) un Nr. 789 (1992) un vairākās Eiropas Parlamenta 
rezolūcijās, no kurām jaunākā ir 2019. gada 13. marta rezolūcija par Komisijas 2018. 
gada ziņojumu par Turciju1;

D. tā kā 2019. gada 9. oktobrī ANO Drošības padome savā paziņojumā presei (SC/13980), 
kas sekoja pēc ģenerālsekretāra palīga Oscar Fernandez-Taranco brīfinga par situāciju 
Kiprā, atgādināja arī par Varošas statuss nozīmīgumu:

“Drošības padomes locekļi atgādināja, cik nozīmīgs ir Varošas statuss, kā izklāstīts 
iepriekšējās Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijās, tostarp 
Rezolūcijā Nr. 550 (1984) un Rezolūcijā Nr. 789 (1992), un atkārtoti uzsvēra, ka 
attiecībā uz Varošu nebūtu jāveic nekādas darbības, kas neatbilst minētajām 
rezolūcijām.

Drošības padomes locekļi uzsvēra, cik būtiski ir īstenot tās pieņemtās rezolūcijas”;

E. tā kā ANO ģenerālsekretārs 2020. gada 7. janvāra ziņojumā par ANO operāciju Kiprā 
(S/2020/23) norādīja: “pārskata periodā Varošai lielāka uzmanība tika pievērstā saistībā 
ar publiskajiem paziņojumiem, ko pauduši Turcijas kontrolētās Kipras daļas rīcībspēki, 
un saistībā ar iestāžu rīkotām augsta līmeņa vizītēm slēgtajā ziemeļu daļā. Turcijas 
spēki turpināja ierobežot UNFICYP (ANO Miera uzturēšanas spēki Kiprā) klātbūtni un 
pārvietošanos Varošā. UNFICYP turpināja izmantot visas pieejamās tehnoloģijas, 
tostarp satelītattēlus, lai uzlabotu uzraudzību un ziņošanu šajā problemātiskajā zonā. 
Apvienoto Nāciju Organizācija joprojām uzskata, ka par status quo Varošā atbildīga ir 
Turcijas valdība”; tā kā pārskatā periods ilga no 2019. gada 20. jūnija līdz 31. 

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0200.
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decembrim;

F. tā kā ANO Drošības padome 2020. gada 30. janvāra Rezolūcijā Nr. 2506 (2020), ar 
kuru cita starpā pagarina ANO Miera uzturēšanas spēku Kiprā mandātu, tiek aicināts, 
lai Turcijas kontrolētās Kipras daļas rīcībspēki un Turcijas spēki Stroviljā atjaunotu 
militāro status quo, kāds tur bija pirms 2000. gada 30. jūnija, atgādināts par Varošas 
statusu, kā izklāstīts attiecīgajās rezolūcijās, un atkārtoti apstiprināts, ka būtu jāievēro 
UNFICYP pārvietošanās brīvība;

G. tā kā Turcijas valdība turpināja pilnībā ignorēt iepriekš minētos starptautiskās 
sabiedrības, tostarp ANO Drošības padomes, aicinājumus, kad 2020. gada 15. februārī, 
piedaloties Turcijas viceprezidentam kopā ar Turcijas kontrolētās Kipras daļas 
rīcībspēkiem, okupētajās teritorijās tika rīkota konference par legāla pamata radīšanu 
tam, lai “Varošu pārvērstu par lielu turku pilsētu Vidusjūras austrumu daļā”, un tika 
skaidri paziņots Turcijas nodoms atjaunot pārvietošanos Varošā saskaņā ar nelikumīgo 
separātistu “pārvaldību” Kipras okupētajā daļā;

H. tā kā 2019. gada 12. decembrī Eiropadome apstiprināja secinājumus, ka Saprašanās 
memorands starp Turciju un Lībiju par jūras jurisdikciju norobežošanu Vidusjūrā 
pārkāpj trešo valstu suverēnās tiesības, neatbilst jūras tiesībām un tam nevar būt 
juridisku seku attiecībā uz trešām valstīm;

I. tā kā Eiropadome ir apstiprinājusi Eiropas Savienības nostāju attiecībā uz Turcijas 
nelikumīgajām urbšanas darbībām Kipras ekskluzīvajā ekonomikas zonā;

J. tā kā Turcijai ir jānovērš apdraudējumi un jāatturas no darbībām, kas kaitē labām 
kaimiņattiecībām, un jārespektē ES dalībvalstu suverenitāte un jurisdikcija pār saviem 
teritoriālajiem ūdeņiem un gaisa telpu, kā arī jārespektē dalībvalstu suverēnās tiesības, 
tostarp jo īpaši tiesības veikt dabas resursu izpēti un izmantot, saglabāt un pārvaldīt 
dabas resursus saskaņā ar ES un starptautiskajām tiesībām, tostarp Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Jūras tiesību konvenciju;

K. tā kā Varošas statusa noregulējums ir vajadzīgs gan nekavējoties, gan arī tas ir kritiski 
nepieciešams; tā kā Lūgumrakstu komiteja pēc pirmā faktu vākšanas brauciena savā 
2008. gada 17. jūlija ziņojumā jau brīdināja, ka noregulējumam atvēlētais termiņš iet uz 
beigām; 

L. tā kā Varošas atdošana tās likumīgajiem iedzīvotājiem būtu milzīgs uzticību veidojošs 
pasākums un varētu kļūt par katalizatoru taisnīgam, visaptverošam un dzīvotspējīgam 
noregulējumam saskaņā ar attiecīgajām ANO Drošības padomes rezolūcijām un 
atbilstoši vērtībām un principiem, uz kuriem balstās ES un acquis, līdz ar to radot 
apstākļus sadarbībai, savstarpējai cieņai un uzticībai starp abām Kipras kopienām,

M. tā kā Lūgumrakstu komiteja ir saņēmusi vairākus lūgumrakstus attiecībā uz Turcija, 
dažos no kuriem pausta kritika par 2016. gada ES un Turcijas paziņojumu par 
migrācijas krīzes risināšanu un izteiktas bažas saistībā ar cilvēktiesību un starptautisko 
tiesību ievērošanu, jo īpaši attiecībā uz kurdiem un iebrukumiem Sīrijas teritorijā,

1. nosoda vienpusējo Varošas atvēršanu 2020. gada 8. oktobrī okupētajās teritorijās, ko 
veica marionešu administrācija un atbalstīja prezidents R. Erdogan, un šajā sakarībā 
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atzinīgi vērtē ANO Drošības padomes 2020. gada 9. oktobra paziņojumu, kurā atkārtoti 
apstiprināts Varošas statuss, kā noteikts ANO Drošības padomes Rezolūcijās Nr. 550 
(1984) un Nr. 789 (1992);

2. aicina Komisiju, Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos, 
Padomi un visas ES dalībvalstis iesniegt ANO Drošības padomē jaunu rezolūciju, ar ko 
prasītu noteikt politiskas un ekonomiskas sankcijas Turcijai saistībā ar agresiju 
Vidusjūras austrumdaļā un ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 550 (1984) un 
Nr. 789 (1992) neievērošanu;

3. prasa abām pusēm atsākt sarunas ANO vadībā; atkārtoti pauž atbalstu taisnīgam, 
visaptverošam un dzīvotspējīgam noregulējumam, kura pamatā būtu divu kopienu, divu 
zonu federācija ar vienotu starptautiskas juridiskās personas statusu, vienotu 
suverenitāti, vienotu pilsonību un abu kopienu politisku līdzvērtību, kā noteikts ANO 
Drošības padomes rezolūcijās, saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un ES acquis un 
ievērojot principus, uz kuriem balstās Savienība; aicina Turciju izvest bruņotos spēkus 
no Kipras, nodot slēgto Famagustas sektoru ANO saskaņā ar ANO Drošības padomes 
Rezolūciju Nr. 550 un atturēties no darbībām, ar ko, izmantojot nelikumīgu apmetņu 
veidošanas politiku, izmaina demogrāfisko līdzsvaru salā; uzsver, ka ES acquis ir 
jāīsteno visā salā;

4. aicina Komisiju, Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos, 
Padomi un visas ES dalībvalstis apturēt pievienošanās sarunas ar Turciju un visus 
finanšu nolīgumus starp ES un Turciju, jo īpaši iesaldējot pirmspievienošanās palīdzību 
Turcijai, līdz ES būs pārliecināta, ka Turcija pilda savas līgumā paredzētās saistības, 
proti, pienācīgi pārvalda līdzekļus un pilnībā ievēro ES un starptautiskos tiesību aktus;

5. aicina ES delegāciju Turcijā cieši uzraudzīt, kā tiek izmantoti no ES fondiem izmaksātie 
līdzekļi ES un Turcijas paziņojuma rezultātā; uzsver, ka līdzekļus no ES fondiem un 
jebkurus instrumentus, ko finansē Eiropas Savienība, nevar izmantot tam, lai piespiestu 
bēgļus atgriezties Sīrijā; atkārtoti norāda, ka jebkādai atgriešanai uz Sīriju jābūt 
brīvprātīgai, drošai un cilvēka cieņu respektējošai un jānotiek ANO augstā komisāra 
bēgļu jautājumos pārraudzībā;

6. pauž dziļas bažas par to, ka netiek ievērota reliģijas brīvība un tiek diskriminētas 
reliģiskās minoritātes, tostarp kristieši un alevīti; aicina Turcijas iestādes veikt efektīvas 
reformas domas, apziņas un reliģijas brīvības jomā;

7. stingri nosoda jebkādas darbības, ar ko popularizē ekstrēmistu uzskatus, proti, ka vizuāli 
jāmaina vēsturiski reliģiskais piemineklis Svētās Sofijas katedrāle un jāpadara par 
mošeju.
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