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határozata

A török ciprióta közösség politikai és gazdasági elszigeteltségének feloldásáró l

Az Országgyű lés történelmi felel ősségének tudatában, az egyetemes emberi jogok, tovább á
nemzetközi elkötelezettségei és vállalásai alapján :

1. Kifejezi aggodalmát az 1962 . óta elszigeteltségben élő török ciprióta lakosság iránt .

2. Kinyilvánítja, hogy a megosztott Ciprus ügyében a tárgyalások alapjának tekinti :
– az 1959-ben aláírt zürichi és londoni megállapodásokat, a garanciaszerződéssel és az

ennek nyomán megfogalmazott 1960-as alkotmánnyal együtt ;
– Ciprus 2004-es Európai Uniós csatlakozásakor aláírt Csatlakozási Okmány 10 .

Jegyzőkönyvének 3 . cikkét ;
– 2004-ben az ötödik Annan-tervben foglaltakat .

3 . Felkéri Magyarország Kormányát, hogy a gazdasági és humanitárius tényez őket szem elő tt
tartva :

– vegye fel a gazdasági kapcsolatokat az Észak-Ciprusi Török Köztársaság
kormányával ;

– a sziget egységének helyreállításáig létesítsen kereskedelmi kirendeltséget az Észak -
Ciprusi Török Köztársaság területén .

4. Felkéri Magyarország Kormányát, hogy az Európai Unió Tanácsának soros elnöki
tisztségébő l eredő súlyát és tekintélyét felhasználva :

– kezdeményezze minden lehetséges nemzetközi fórumon a török ciprióta közössé g
elszigeteltségének feloldását ;

– kezdeményezze, hogy a nemzetközi közösség fokozza er őfeszítéseit a ciprusi helyzet
megoldása érdekében;

– kezdeményezze a konfliktus gyors és békés rendezése érdekében az Európai Uni ó
mindenkori Külügyi és Biztonságpolitikai Főképviselőjének fokozott közreműködését;
kezdeményezze, hogy a Tanács tűzze napirendjére és tárgyalja az általa 2004. július 9 -
én tárgysorozatba vett, COM(2004)0466 számú bizottsági javaslatot, amely a „Javasla t
TANÁCSI RENDELET a Ciprusi Köztársaság azon területeivel folytatot t
kereskedelemre vonatkozó különleges feltételekről, ahol a Ciprusi Köztársaság
kormánya nem gyakorol tényleges hatáskört” címet viseli ;

– amennyiben 2012. áprilisáig nem történik meg az Észak-Ciprusi Török Köztársasá g
helyzetének kielégítő rendezése, felhasználva a Lisszaboni Szerz ődés által életre
hívott, akkor hatályba lépő „európai polgári kezdeményezés” lehetőségét, tegye meg a
megfelelő lépéseket a konfliktus rendezése érdekében .

5. Megerősíti azon igényét, hogy az Európai Unió:
– vizsgálja felül az észak ciprusi területeken a vámunió kialakításának állapotát, amelyr e

az Európai Közösségek Ciprus 1972-es társulási egyezményében tett vállalást ;
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— fokozza erőfeszítéseit az Európai Bizottság PV(2004)1665 számú javaslatcsomagjába n
foglalt intézkedések végrehajtására, illetve az abban foglaltakkal összhangban a
gazdasági kapcsolatok élénkülésének nyomon követésére ;

— tűzze napirendjére és tárgyalja a COM(2004)0466 számú dokumentumot .

8. Ez a határozat a közzététele napján lép életbe .
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Indokolás

A jelen határozat célja, hogy a Magyar Országgyűlés hangot adjon abbéli meggyőződésének,
hogy hosszú távon a Ciprus szigetén kialakult megosztottság békés úton való rendezését tartj a
kívánatosnak, a nemzetközi szerződések, emberi jogok, valamint a sziget területi integritás a
és határai sérthetetlenségének elvének tiszteletben tartásával . A Magyar Országgyűlés ezt
elősegítendő lépéseket tesz, hogy megkönnyítse a török ciprióta közösség elszigeteltségéne k
feloldását, a kérdéses területtel való gazdasági kapcsolatok felvételén keresztül . A bilateráli s
kereskedelmi aktusok Magyarország számára is el őnyösek, mivel felvevőpiacot teremtenek a
hazai termékeknek, élénkítve az ország gazdaságát . A közeledés példaként szolgálhat a többi
állam számára is, hozzájárulva a tárgyalások sikerre viteléhez . Az indoklás a következőkben
rávilágít arra, mely események járultak hozzá a jelenlegi helyzet kialakulásához, illetve miér t
szükséges a Magyar Köztársaságnak felvennie a kapcsolatokat a török ciprióta közösséggel .
Ciprus szigetének sajátos helyzete abból ered, hogy két olyan nemzet tagjai lakják a területet ,
amelyek önálló állammal, mint anyaországgal rendelkeznek . A ciprusi görög, valamint török
lakosság felett Nagy-Britannia gyakorolt ellen őrzést, egészen a zürichi és a london i
megállapodások aláírásáig (1959 . február 11 ., 1959. február 19.). A sziget 1960.
augusztusában végül úgy nyerte el függetlenségét, hogy a ciprióták és Nagy-Britannia mellett
a két any aország (Görögország és Törökország) is aláírta az ún . garanciaszerződést, amely
mindhárom külső érintett országnak jogot adott „közös vagy egyoldalú akciókra a szerződés
által kialakított állapot helyreállítása érdekében”. A tárgyalófelek elfogadták továbbá a z
enóziszra, való törekvés feladását, elismerve a sziget bármely más államhoz történő
csatolásának tilalmát. Annak érdekében, hogy elkerüljék a török és görög ciprióták között i
ellentétek kiéleződését, az első önálló alkotmányban lefektettek egy hatalommegosztáso n
alapuló, svájci mintájú, konszociális társadalmi berendezkedést, rögzítve a felek képviselői
számára megszerezhető hivatalok számát az államigazgatásban . A belpolitikai feszültségeket
az okozta, hogy III . Makariosz görög ciprióta államfő az 1963-as választások után
nyilvánosságra hozta alkotmánymódosító tervezetét, amely jelent ősen csökkentette volna a
török ciprióták számára a három külső hatalom által garantált szerződésben foglalt jogokat, a
kormányzatban betölthető hivatalok számának csökkentése által . Napvilágot látott továbbá a
Görögországhoz való csatlakozás igényét megfogalmazó Akritas-terv is, amely szintén a z
1959-es szerz ődés görög ciprióta részről való megszegését jelentette . A garantáló hatalmak
katonai beavatkozására ekkor még nem került sor, de diplomáciai nyomással 1963 . december
29-ére elérték a fegyverszünet megkötését, illetve kialakították a két etnikumot elválaszt ó
demarkációs vonalat, amely napjainkig fennáll és a „Green line” nevet viseli . A mesterséges
határ ellenőrzését a görög ciprióták közbenjárásának eredményeképp az ENSZ UNFICY P
nevű missziója látja el, amely érdekérvényesítés sikere egyben a török közösség
elszigetelődésének első lépését is jelentette . A napjainkig fennálló helyzet kulcsa tehát az
1964-es év, amikor eldőlt, hogy a török ciprióták kívül rekednek a nemzetközi politika
porondján, az ENSZ általi kereskedelmi embargóval is ellehetetlenítve a terület gazdaság i
kapcsolatainak további fenntartását .
Az elhúzódó polgárháború során 1974 . július 15-én az EOKA-B nevű terroristacsoporthoz
tartozó Nemzeti Gárda görög tisztjei államcsínyt hajtottak végre Cipruson, amely nem csak a
lakosság felzúdulását, de a garanciaszerződés értelmében török mozgósítást is jelentett .
Törökország beavatkozása átrendezte az erőviszonyokat, így a felek 1974. augusztus 14-én
Genfben tárgyalóasztalhoz ültek . A törökök továbbra is a földrajzi alapon elkülönített ké t
ciprusi autonóm szövetségi állam létrehozását támogatták, a már korábban is felvetet t
föderatív berendezkedést elfogadva. A görög fél ezt ellenezte, mivel Ciprust független ,
demilitarizált övezetként, - azaz a garantőr hatalmak beavatkozását elutasítva - akart a
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integrálni a nemzetközi rendszerbe . A sikertelen tárgyalások következtében a török ciprióták
az északi területek igazgatásának megszervezésére létrehozták a Török Ciprióta Szövetség i
Államot, amely továbbra is az 1959-1960-as szerz ődések alapján a sziget egysége mellett áll t
ki, ennek ellenére világkereskedelmi partnereinek száma jelent ősen csökkent.
A tárgyalások kudarca eredményezte, hogy a török ciprióta közösség végül 1983 . november
15-én kikiáltotta az Észak-Ciprusi Török Köztársaságot (továbbiakban : ÉCTK), amely
deklarálta minden államtól való függetlenségét. Ezen állam azonban nem tekinthető a Török
Ciprióta Szövetségi Állam jogutódj ának, így nem örökölheti meg annak kötelezettségeit sem .
Az önállóság kikiáltása és a török katonai alakulatok bevonulása következtében azonban a z
ENSZ BT kinyilvánította, hogy az északi területen létrejött államalakulatot nem hajland ó
elismerni önálló entitásként, amely tovább fokozta az északi területek gazdasági fejl ődésének
ellehetetlenülését . Az államalakulat nemzetközi jogi helyzete így a mintegy 160 ENSZ B T
határozat ellenére napjainkig rendezetlen, Törökország az egyetlen állam, amely elismeri az
ECTK létét, gazdasági segítséget nyújtva a leszakadó terület számára .
Az Európai Unió kompetenciáját az adja, hogy az Európai Közösségek Ciprussal már 1972 -
ben társulási egyezményt kötött . Az egyezmény része volt a vámunió kialakítása, amely a z
eredeti tervek szerint a sziget egészére vonatkozóan kétszer öt éves periódusban (1973-1977 ,
1982-1986) valósult volna meg. A polgárháborús helyzet következtében azonban az északi
területeken napjainkig sem történt meg a vámrendszer lebontása.
A következő momentumot az európai integráció történetében a 2004-es b ővítés folyamata
jelenti, amikor az eredeti tervekkel ellentétben csak a sziget déli része csatlakozott az Európa i
Unióhoz. Bár a sziget egyesítését célzó tárgyalások az ENSZ égisze alatt zajlottak, az E U
mindvégig kifejezte azon igényét, hogy az egységes Ciprus csatlakozását tartja kívánatosnak .
A ciprusi csatlakolást megelőzően 2002 és 2004 között Kofi Annan ENSZ főtitkár ö t
javaslatot dolgozott ki a konfliktus rendezésére, amelyek a görög ciprióták ellenkezésé t
kiváltva, mind az 1960-as, szerződésben rögzített állapotokat vették alapul . A tervek bukása
után végül népszavazásra bocsátották az egyesítés kérdését . A 2004 . április 24-én tartott
szavazáson a török ciprióták 64,91%-a az Annan-terv mellett voksolt, míg a görög cipriót a
lakosság 75,83%-a utasította el azt . Így a megosztottság ellenére Ciprus szigetének
képviseletében a déli területek mégis csatlakoztak 2004. május 1-jén az EU-hoz, amely a
tagállamok rosszallását váltotta ki .
A Külügyminiszterek Tanácsa 2004 . április 27-én döntött arról, hogy felveszi a kapcsolatokat
a török ciprióta közösséggel, hogy feloldja a három évtizede tartó gazdasági elszigeteltséget .
Ennek érdekében kidolgozásra került egy gazdaságélénkítő intézkedéseket tartalmazó
programcsomag, amely öt témát érintett, két fő pillér köré csoportosítva. A csomag
tartalmazott egy tervezetet a költségvetés módosításáról, javaslatot tett egy pénzügy i
támogatási eszköz létrehozására, valamint a Ciprusi Köztársaság azon területeivel folytatot t
kereskedelemre vonatkozó különleges feltételekről rendelkezett, amelyek felett a Ciprus i
Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges hatáskört . Kitért továbbá a Bizottság
döntésére a Török Ciprióta Kereskedelmi Kamara engedélyezéséről és a különleges
szabályokra, azon területekről érkező áruk esetén, amelyek felett a Ciprusi Köztársaság
kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést, azokra a területekre, amelyek felett a kormány
tényleges ellenőrzést gyakorol .
A tervezett intézkedések közül azonban a COM(2004)0466 számú javaslat — amely a Ciprus i
Köztársaság azon területeivel folytatott kereskedelemre vonatkozó különleges feltételeket
rögzíti, amelyek felett a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges hatáskört – a
Bizottság szintjén a 2004 . július 9.-i tárgysorozatba vétele óta nem került napirendre ,
amelynek oka az egyhangúságot igénylő döntés esetében az érintett — immár két — EU-
tagállam (Görögország és Ciprus) ellenállása . Ennek következtében az északi területek
fejlődése továbbra is ellehetetlenült, a tárgyalások holtpontra jutottak, az országna k
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nemzetközi segítségre van szükségre, hogy jószolgálat, közvetítés, vagy nemzetközi szerveze t
közbenjárásával a felek rendezzék évtizedes konfliktusaikat . Az Európai Unió jelenléte
sorsdöntő , hiszen a versenyképesség fokozása érdekében elengedhetetlen a tagállamok között i
szorosabb gazdasági együttműködés, amelyhez szükséges az elmaradottabb területek
felzárkóztatása is . Tekintettel arra, hogy jelenleg Magyarország tölti be az Európai Uni ó
Tanácsának soros elnöki tisztségét, az országra irányuló nagyobb figyelmet kihasználva az
Országgyűlésnek kötelessége példamutatóan eljárni az együttműködés, a béke és biztonság
fenntartása, a konfliktusok békés rendezése érdekében, hogy el őmozdítsa a tagállamok – így
Ciprus szigetének - gazdasági fejl ődését, és az elszigetelten élő Európai Uniós állampolgáro k
jogokból való részesülését és képviselethez jutását is .
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országgyűlési képviselő

képviselő i önálló indítvány

dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten - a Házszabály 87 . §-a alapján — benyújtjuk a „török ciprióta közösség politikai
és gazdasági elszigeteltségének feloldásáról” készített határozati javaslatot .

A javaslat indokolását mellékelten csatoljuk .

Budapest, 2011 . május?

Tisztelettel :

Gyöngyösi Márton

	

Hegedűs Tamás

	

Vona Gábor
Jobbik
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