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Υπόµνηµα για τα χρησιµοποιούµενα σύµβολα 

 * ∆ιαδικασία διαβούλευσης 
πλειοψηφία των ψηφισάντων 

 **I ∆ιαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων 

 **II ∆ιαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης 

 *** Σύµφωνη γνώµη 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που µνηµονεύονται στα άρθρα  105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο  7 της Συνθήκης ΕΕ 

 ***I ∆ιαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων 

 ***II ∆ιαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης 

 ***III ∆ιαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου 

 
(Η ενδεικνυόµενη διαδικασία στηρίζεται στη νοµική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή) 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
 
Με την από 20ής Οκτωβρίου 1999 επιστολή της, η Επιτροπή διαβίβασε στο Κοινοβούλιο την 
περιοδική της έκθεση σχετικά µε την αίτηση προσχώρησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την πορεία των διαπραγµατεύσεων (COM(1999) 502 � 1997/2171(COS)). 
 
Κατά τη συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου 2000, η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι 
παρέπεµψε την περιοδική αυτή έκθεση για εξέταση επί της ουσίας στην Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής (C5-
0025/2000). 
 
Κατά τη συνεδρίασή της στις 23 Σεπτεµβρίου 1999, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής είχε ορίσει εισηγητή 
τον κ. Jacques F. Poos. 
 
Κατά τις συνεδριάσεις της στις 10 Ιουλίου 2000 και 13/14 Σεπτεµβρίου 2000, η επιτροπή εξέτασε 
την περιοδική έκθεση της Επιτροπής καθώς και το σχέδιο έκθεσης. 
 
Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε την πρόταση ψηφίσµατος οµόφωνα. 
 
Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Elmar Brok, πρόεδρος· Βαρώνη Nicholson of 
Winterbourne, William Francis Newton Dunn και Catherine Lalumière, αντιπρόεδροι· Jacques F. 
Poos, εισηγητής· Bastiaan Belder, Andre Brie, Gunilla Carlsson, María Carrilho (αναπλ. Rosa M. 
Díez González), Michael Cashman (αναπλ. Linda McAvan), Daniel Marc Cohn-Bendit, Paul 
Couteaux (αναπλ. Cristiana Muscardini), John Walls Cushnahan, Andrew Nicholas Duff (αναπλ. 
Bertel Haarder), Monica Frassoni (αναπλ. Per Gahrton), Michael Gahler, Cristina García-Orcoyen 
Tormo (αναπλ. Gerardo Galeote Quecedo), Jas Gawronski, Alfred Gomolka, Jan Joost Lagendijk, 
Alain Lamassoure, Cecilia Malmström (αναπλ. Francesco Rutelli), Emilio Menéndez del Valle, 
Philippe Morillon, Raimon Obiols i Germa, Arie M. Oostlander, Luís Queiró, Mechtild Rothe 
(αναπλ. Ιωάννη Σουλαδάκη), Lennart Sacrédeus (αναπλ. Λόρδου Bethell), Jannis Sakellariou, José 
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jürgen Schröder, Elisabeth Schroedter, Ursula Stenzel, Ilkka 
Suominen (αναπλ. Jacques Santer), Hannes Swoboda, Freddy Thielemans, Johan Van Hecke, 
Geoffrey Van Orden, Paavo Väyrynen, Demetrio Volcic (αναπλ. Gary Titley), Jan Marinus 
Wiersma, Matti Wuori, Χρήστος Ζαχαράκης, Elisabeth Jeggle (αναπλ. Silvio Berlusconi σύµφωνα 
µε  το άρθρο 153, παρ. 2), Μινέρβα Μελποµένη Μαλλιώρη (αναπλ. Αλέξανδρου Μπάλτα 
σύµφωνα µε το άρθρο 153, παρ. 2) και Joke Swiebel (αναπλ. Pasqualina Napoletano, σύµφωνα µε 
το άρθρο 153, παρ. 2). 
 
Η έκθεση κατατέθηκε στις 19 Σεπτεµβρίου 2000. 
 
Η προθεσµία για την κατάθεση τροπολογιών θα αναφέρεται στο σχέδιο ηµερήσιας διάταξης της 
περιόδου συνόδου κατά την οποία θα εξετασθεί η έκθεση. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την αίτηση προσχώρησης της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πορεία των διαπραγµατεύσεων  
COM(1999) 502 - C5-0025/2000 - 1997/2171(COS)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
 
- έχοντας υπόψη την αίτηση προσχώρησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, που υπεβλήθη στις 3 Ιουλίου 1990, σύµφωνα µε το άρθρο 49 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση,  

 
- έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση της Επιτροπής σχετικά µε αυτή την αίτηση (COM(1993) 

313 � C4-0583/1997), 
 
- έχοντας υπόψη την απόφαση του Συµβουλίου Υπουργών της 6ης Μαρτίου 1995 που 

επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι, 
 
- έχοντας υπόψη την πρώτη περιοδική έκθεση της Επιτροπής, στις 17 ∆εκεµβρίου 1998, για 

την πρόοδο της Κύπρου προς την προσχώρηση (COM(98) 0710 � C4-0108/99), καθώς και 
το σχετικό του ψήφισµα της 15ης Απριλίου 19991, 

 
- έχοντας υπόψη τη δεύτερη περιοδική έκθεση της Επιτροπής, στις 13 Οκτωβρίου 1999, για 

την πορεία της Κύπρου προς την προσχώρηση (COM(1999) 0502 � C5-0025/2000),  
 
- έχοντας υπόψη τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Κοπεγχάγης (21-22 Ιουνίου 

1993), της Φλωρεντίας (21-22 Ιουνίου 1996), του Λουξεµβούργου (12-13 ∆εκεµβρίου 1997) 
και του Ελσίνκι (10-11 ∆εκεµβρίου 1999),  

 
- έχοντας υπόψη τις διαπραγµατεύσεις ένταξης µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, που άρχισαν 

στις 31 Μαρτίου 1998, 
 
- έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 555/2000 του Συµβουλίου, της 13ης Μαρτίου 

2000, σχετικά µε την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής 
για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και τη ∆ηµοκρατία της Μάλτας2, καθώς και την 
εταιρική σχέση για την προσχώρηση µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, που ενέκρινε το 
Συµβούλιο στις 20 Μαρτίου 20003, 

 
- έχοντας υπόψη το άρθρο 47, παράγραφος 1 του Κανονισµού του, 

 
- έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αµυντικής Πολιτικής (Α5-0249/2000), 
 

                                                 
1  ΕΕ C 219, 30.7.1999, σελ. 448. 
2  ΕΕ L 68, της 16.03.2000, σελ. 3  
3  ΕΕ L 78, της 29.03.2000, σελ. 10 
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Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, εφεξής καλούµενη Κύπρος, το µόνο 
κράτος που νοµιµοποιείται να αντιπροσωπεύει ολόκληρη τη νήσο, έχει σηµειώσει 
σηµαντική πρόοδο σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο, παρά τα 26 χρόνια κατοχής του 
πλουσιότερου τµήµατος της επικράτειάς της από την Τουρκία, χώρα συνδεδεµένη µε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία, ωστόσο, παραχωρήθηκε πρόσφατα το καθεστώς της 
υποψήφιας χώρας, 

 
Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Κύπρος πληροί το σύνολο των πολιτικών και οικονοµικών 

κριτηρίων της Κοπεγχάγης, όπως µαρτυρεί η ταχεία πρόοδος των διαπραγµατεύσεων 
προσχώρησης, 

 
Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Κύπρος µπορεί, ως εκ τούτου, να αναµένει ότι σύντοµα θα 

αποτελέσει µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι οιαδήποτε αντίρρηση κατά της ένταξής 
της, µε επιχείρηµα τις ιδιάζουσες συνθήκες στη νήσο, θα ήταν αβάσιµη τόσο πολιτικά όσο 
και ηθικά, 

 
∆. ευελπιστώντας ότι οι διαπραγµατεύσεις που διεξάγονται υπό την αιγίδα των Ηνωµένων 

Εθνών θα τελεσφορήσουν, κατά τρόπον ώστε ο ελληνοκυπριακός και ο τουρκοκυπριακός 
πληθυσµός να αποκοµίσουν από κοινού τα οφέλη της προσχώρησης, 

 
Ε. εκφράζοντας την επιθυµία η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναµειχθεί ενεργότερα στην αναζήτηση 

λύσης µέσα από διαπραγµατεύσεις, προκειµένου να τερµατισθεί η διαίρεση της νήσου, στο 
πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, 

 
ΣΤ. υπογραµµίζοντας τη σηµαντική συµβολή που µπορεί να προσφέρει η Κύπρος στην ΚΕΠΠΑ, 
 
 
1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σηµειώσει η Κύπρος προς την 

κατεύθυνση της προσχώρησης και καλεί τις νόµιµες αρχές της Κύπρου να συνεχίσουν 
τις προσπάθειές τους για την πλήρη ενσωµάτωση του κοινοτικού κεκτηµένου, κατά 
τρόπον ώστε οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις να ολοκληρωθούν το ταχύτερο· 

 
2. επισηµαίνει ότι, µέχρι σήµερα, έχουν εντελώς ολοκληρωθεί 16 από τα 31 κεφάλαια 

και ελπίζει ότι οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις θα συνεχισθούν µε τον ίδιο εντατικό 
ρυθµό, έτσι ώστε να µπορέσει η Κύπρος να ενταχθεί στην Ένωση αµέσως µετά την 
κύρωση των αποτελεσµάτων της ∆Κ∆ από τα κράτη µέλη της ΕΕ· 

 
3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 

Ελσίνκι να µην αναγάγει την επίλυση του κυπριακού ζητήµατος σε "απαραίτητη 
προϋπόθεση" για την προσχώρηση· παροτρύνει τους Τουρκοκυπρίους να 
συµµετάσχουν, άνευ όρων, στην αντιπροσωπεία της νόµιµης κυβέρνησης της Κύπρου 
για να διαπραγµατευθούν την προσχώρηση της νήσου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
δεδοµένου ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα θα µπορέσει να επωφεληθεί από τα 
πλεονεκτήµατα της προσχώρησης µόλις επιλυθεί το πολιτικό ζήτηµα της Κύπρου· 

 
4. αποδοκιµάζει την έλλειψη καλής θέλησης εκ µέρους της τουρκοκυπριακής πλευράς 

και της Τουρκίας να συµβάλουν στην πρόοδο των διαπραγµατεύσεων προς επίλυση 
του κυπριακού ζητήµατος, µε βάση τις σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου 
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Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, καθώς και στις µελλοντικές συνταγµατικές 
συµφωνίες· 

 
5. εκφράζει τη λύπη του για τη δράση των τουρκικών στρατευµάτων στην Κύπρο οι 

οποίες στις παραµονές ενός νέου γύρου εκ του σύνεγγυς συνοµιλιών, αναπτύχθηκαν 
εκ νέου καταλαµβάνοντας τµήµα της αποστρατιωτικοποιηµένης ζώνης· 

 
6. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω του Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ, 

να συµπράξει περισσότερο στην αναζήτηση λύσης του κυπριακού ζητήµατος και 
ζητεί η τελική λύση να σέβεται το κοινοτικό κεκτηµένο· 

 
7. επισηµαίνει ότι η Ένωση έχει τη δυνατότητα να συµβάλει ουσιαστικά στην ασφάλεια 

της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας, στο πλαίσιο ειρηνευτικού 
διακανονισµού και της αποστρατιωτικοποίησης της νήσου, ότι µπορεί να βοηθήσει 
στην επίλυση του προβλήµατος της ελεγχόµενης επιστροφής των προσφύγων καθώς 
και στον επαναπατρισµό των εποίκων, και ότι µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην 
ανάπτυξη του βόρειου τµήµατος της Κύπρου, µόλις υλοποιηθεί η επανένωση· 

 
8. πιστεύει επ' αυτού ότι επιβάλλεται να δροµολογηθούν σχέδια στα οποία να 

συµµετέχουν οι δύο κοινότητες και να ενθαρρυνθεί ο διάλογος µεταξύ των δύο µερών 
µέσα σε ένα νέο πλαίσιο µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης· 

 
9. εκτιµά, τέλος, ότι η προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση  θα ενισχύσει 

την επιρροή της Ένωσης στην ανατολική Μεσόγειο, γεγονός που θα συµβάλει στην 
αύξηση της ασφάλειας στην περιοχή· 

 
10. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα  στο Συµβούλιο και 

στην Επιτροπή, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Ι. Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 
1. Στις 3 Ιουλίου 1990, η κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, που είναι 

αναγνωρισµένη από την Κοινότητα και τα κράτη µέλη της ως η µόνη νόµιµη 
κυβέρνηση του κυπριακού λαού, υπέβαλε, εξ ονόµατος της νήσου συνολικά, αίτηση 
ένταξης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες4. Στις 17 Σεπτεµβρίου 1990, το Συµβούλιο 
αποφάσισε να θέσει σε εφαρµογή τις διαδικασίες που προβλέπουν οι συνθήκες σε 
περίπτωση αίτησης προσχώρησης. Στις 30 Ιουνίου 1993, η Επιτροπή5 ενέκρινε τη 
γνώµη της σχετικά µε τη αίτηση προσχώρησης, αναγνωρίζοντας "έναν αναµφισβήτητα 
ευρωπαϊκό χαρακτήρα και ταυτότητα στην Κύπρο" που "επιβεβαιώνει τον προορισµό 
της να αποτελέσει µέλος της Κοινότητας". Ταυτόχρονα, η Επιτροπή ανέφερε ότι "η 
πολιτική διευθέτηση του κυπριακού ζητήµατος θα είχε ως αποτέλεσµα την ενίσχυση 
αυτού του προορισµού και των δεσµών που ενώνουν την Κύπρο µε την Ευρώπη"6. 

 
2. Στις 6 Μαρτίου 1995, το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων δήλωσε, επ' ευκαιρία της 

έγκρισης της συµφωνίας τελωνειακής ένωσης µε την Τουρκία, ότι οι 
διαπραγµατεύσεις προσχώρησης της Κύπρου θα άρχιζαν 6 µήνες µετά την περάτωση 
της ∆Κ∆, λαµβανοµένων υπόψη των αποτελεσµάτων της. Η απόφαση αυτή 
επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φλωρεντίας (21/22 Ιουνίου 1996). 
Τον Ιούλιο του 1997, το Συµβούλιο, βασιζόµενο στην απόφαση αυτή, επισήµανε ότι 
οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε την Κύπρο επρόκειτο να αρχίσουν στις αρχές 
του 1998, ακόµη και σε περίπτωση που δεν υπήρχε πρόοδος στο κυπριακό ζήτηµα. 

 
3. Στις 15 Ιουλίου 1997, η Επιτροπή, βασιζόµενη στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου της Μαδρίτης (15/16 ∆εκεµβρίου 1995), παρουσίασε έγγραφο µε τίτλο 
"Πρόγραµµα δράσης 2000 - Για µια ισχυρότερη και διευρυµένη Ένωση" (COM(97) 
2000), στο οποίο είχαν συγκεντρωθεί οι γνώµες της για τις υποψήφιες χώρες, οι 
οποίες είχαν εκπονηθεί µε βάση τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, καθώς και η 
προενταξιακή στρατηγική η οποία επρόκειτο να συνοδεύσει τη διαδικασία της 
διεύρυνσης. Στο σχετικό ψήφισµά του της 4ης ∆εκεµβρίου 1997, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κάλεσε "το Συµβούλιο και την Επιτροπή να καταβάλουν κάθε προσπάθεια 
για µία ειρηνική λύση του κυπριακού σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ΟΗΕ, και χωρίς οι 
διαπραγµατεύσεις για την ένταξη µε την κυπριακή κυβέρνηση να συνδέονται µε την 
επίλυση της διαφοράς"7. Τέλος, το Κοινοβούλιο ζήτησε να συµµετάσχουν στη 
διαδικασία διεύρυνσης και οι δύο κοινότητες. 

                                                 
4  Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε το 1992 µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. 
5  COM(93)0313 
6  Βλ. παράγραφο 44 και 45 της γνώµης αυτής. 
7  Βλ. παράγραφο 114 του ψηφίσµατος. 
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4. Το πράσινο φως για την έναρξη των διαπραγµατεύσεων µε 5 χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης και µε την Κύπρο δόθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 
Λουξεµβούργου (12/13 ∆εκεµβρίου 1997), το οποίο εξέφρασε, επ' ευκαιρία, την 
ακόλουθη άποψη: "Η προσχώρηση της Κύπρου θα πρέπει να αποβεί προς όφελος όλων 
των κοινοτήτων και να συµβάλει στην εσωτερική ειρήνη και τη συµφιλίωση. Οι 
διαπραγµατεύσεις της προσχώρησης θα επηρεάσουν θετικά την προσπάθεια επίλυσης 
του Κυπριακού δια της οδού των συνοµιλιών υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών οι 
οποίες πρέπει να συνεχισθούν µε στόχο τη δηµιουργία µιας δικοινοτικής και διζωνικής 
οµοσπονδίας. Στα πλαίσια αυτά, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί να υλοποιηθεί στην 
πράξη η βούληση της κυπριακής κυβέρνησης να συµπεριλάβει αντιπροσώπους της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας στην αντιπροσωπεία των διαπραγµατεύσεων 
προσχώρησης". 

 
5. Οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε την Κύπρο άρχισαν στις 31 Μαρτίου 1998. Οι 

διαπραγµατεύσεις προχώρησαν µε ταχύ ρυθµό, δεδοµένου ότι από τα 31 κεφάλαια , 
τα 16 είχαν προσωρινά περατωθεί τη στιγµή που συντάχθηκε η έκθεση: βιοµηχανική 
πολιτική, ΜΜΕ, επιστήµη και έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση, πολιτισµός και 
οπτικοακουστική πολιτική, στατιστικές, καταναλωτές και προστασία της υγείας, 
τελωνειακή ένωση, εξωτερικές σχέσεις, τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες 
πληροφορίας, οικονοµική και νοµισµατική ένωση, αλιεία, κοινωνική πολιτική και 
πολιτική απασχόλησης, δίκαιο των εταιρειών, ΚΕΠΠΑ και δηµοσιονοµικός έλεγχος. 

 
6. Στις 17 Σεπτεµβρίου 1998, η Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη περιοδική έκθεσή της 

(COM(98) 0710) για την πρόοδο της Κύπρου προς την προσχώρηση. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε ως προς την έκθεση αυτή σε ψήφισµά του στις 15 
Απριλίου 1999 και εξέφρασε τη λύπη του για τις "δυσκολίες σε ό,τι αφορά την 
εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου σε ολόκληρη την Κύπρο, λόγω της συνεχιζόµενης 
κατοχής ενός τµήµατος της νήσου και της άρνησης της τουρκοκυπριακής ηγεσίας να 
συµµετάσχει στις διαπραγµατεύσεις". 

 
7. Τέλος, κάνοντας ένα πρόσθετο βήµα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι (10/11 

∆εκεµβρίου 1999) αποφάσισε ότι η διευθέτηση του κυπριακού ζητήµατος αφ' εαυτής 
δεν θα πρέπει να αποτελεί "προϋπόθεση" για την απόφασή του ως προς την ένταξη της 
Κύπρου. Έτσι, διαλύθηκαν οι αµφιβολίες και κατέστη πλέον σαφές ότι η Κύπρος δεν 
θα είναι ποτέ όµηρος ενός τρίτου κράτους, ακόµη και αν πρόκειται για υποψήφια προς 
ένταξη χώρα. Είναι γεγονός ότι η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων 
διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην αλλαγή στάσης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στο 
σύνολό του. Συγκεκριµένα, η Ελλάδα ήρε την άρνησή της ως προς τη χορήγηση των 
πιστώσεων που συνδέονται µε την τελωνειακή ένωση ΕΕ/Τουρκίας καθώς και τις 
επιφυλάξεις ως προς την αναγνώριση της Τουρκίας ως υποψήφιας χώρας. Έτσι, είναι 
ακόµη πιο θλιβερό το γεγονός ότι έως σήµερα οι αρχές της Άγκυρας δεν έχουν 
ανταποκριθεί µε κάποιο θετικό δείγµα σε ό,τι αφορά τη θέση τους για την ένταξη της 
Κύπρου. 
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ΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ 
 
8. Η Επιτροπή επισηµαίνει, όπως και στην προηγούµενη περιοδική έκθεσή της, ότι η 

Κύπρος έχει επιτύχει "τη σταθερότητα των θεσµών που εγγυώνται τη δηµοκρατία και το 
κράτος δικαίου". Πράγµατι, οι δηµόσιες αρχές λειτουργούν οµαλά και διασφαλίζεται ο 
διαχωρισµός των εξουσιών. Η χώρα διαθέτει νοµοθεσία κατά της διαφθοράς, δηλαδή 
της δωροδοκίας και της δωροληψίας, που εφαρµόζεται στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό 
τοµέα. Στον τοµέα της διοίκησης δεν αναφέρονται περιπτώσεις διαφθοράς. 

 
9. Στην Κύπρο, ο σεβασµός των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών 

ελευθεριών, τουλάχιστον στο τµήµα που ελέγχεται από την νόµιµη κυβέρνηση, 
αποτελεί πραγµατικότητα. Η χώρα έχει κυρώσει τις περισσότερες διεθνείς νοµικές 
πράξεις στον τοµέα των δικαιωµάτων του ανθρώπου, συµπεριλαµβανοµένων των 
πράξεων που αφορούν την προστασία των µειονοτήτων, καθώς και την 
καταπολέµηση του ρατσισµού. Σε συνέχεια της περιοδικής έκθεσης του 1998, η 
Κύπρος προχώρησε στην κατάργηση των διατάξεων περί θανατικής ποινής από τον 
ποινικό κώδικα και υπέγραψε το πρωτόκολλο αριθ. 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. 

 
10. Η ελεύθερη κυκλοφορία µεταξύ των δύο τµηµάτων της νήσου περιορίζεται λόγω της 

πολιτικής κατάστασης, αλλά συµφωνία του 1997 επιτρέπει τις αµοιβαίες επισκέψεις 
σε χώρους θρησκευτικής λατρείας. Εντούτοις, από το ∆εκέµβριο του 1997, οι αρχές 
του βόρειου τµήµατος απαγόρευσαν το µεγαλύτερο µέρος των διακοινοτικών επαφών. 
Η Επιτροπή επισηµαίνει επίσης ότι και η ίδια η αντιπροσωπεία της αντιµετώπισε 
δυσκολίες προκειµένου να µεταβεί στο βόρειο τµήµα της νήσου, πράγµα που 
παρακωλύει τη διεξαγωγή αποστολών για τη διερεύνηση της κατάστασης της 
τουρκοκυπριακής κοινωνίας των πολιτών. 

 
ΙΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ 

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ 
 
11. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι "η Κύπρος διαθέτει λειτουργούσα οικονοµία αγοράς" και 

ότι αναµένεται ότι µπορεί "να αντεπεξέλθει στις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις 
δυνάµεις της αγοράς στο πλαίσιο της Ένωσης". Η γενική αυτή δήλωση, που έχει θετικό 
περιεχόµενο, απαλλάσσει τον εισηγητή από την ανάλυση καθενός από τους τοµείς 
που εξετάζονται στις διαπραγµατεύσεις. Κατά συνέπεια; ο εισηγητής µπορεί να 
περιορισθεί σε ορισµένα µόνο θέµατα. 

 
12. Καταρχάς, αξίζει να επισηµανθεί ότι η µακροοικονοµική εξέλιξη δεν είναι 

ικανοποιητική: το έλλειµµα του ισοζυγίου πληρωµών αντιπροσωπεύει το 7% του 
ΑΕγχΠ και το έλλειµµα του δηµόσιου τοµέα ανήλθε, από 1% του ΑΕγχΠ, το 1995, σε 
5% του ΑΕγχΠ το 1998, δηλαδή σε ποσοστό ανώτερο του κριτηρίου του 3% που έχει 
προκριθεί στη Συνθήκη του Μάαστριχτ για το ενιαίο νόµισµα. Εντούτοις, η 
κατάσταση µπορεί και πρέπει να µεταβληθεί έως τη στιγµή της ένταξης. Πρέπει να 
σηµειωθεί ότι η κυπριακή λίρα από την 1η Ιανουαρίου 1999 είναι συνδεδεµένη µε το 
ευρώ. Οι διακυµάνσεις της (+/- 1%) παραµένουν εντός του αποδεκτού περιθωρίου 
(+/- 2,25%). Κατά συνέπεια, η Κύπρος µπορεί να ενταχθεί στο ενιαίο νόµισµα ήδη 
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από την προσχώρησή της, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληροί τη στιγµή εκείνη τα 
κριτήρια του Μάαστριχτ. 

 
13. Η Επιτροπή, στην περιοδική έκθεσή της για το 1999, επισηµαίνει ότι η διαδικασία 

ιδιωτικοποίησης είναι διστακτική. Κατακρίνει, για παράδειγµα, τη µη ιδιωτικοποίηση 
του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού. Επίσης, εκτιµά ότι θα πρέπει η κυβέρνηση 
να προχωρήσει στη µεταρρύθµιση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και στην 
ελευθέρωση των επιτοκίων για τα οποία σήµερα ισχύουν ανώτατα όρια. 

 
14. Όσον αφορά τη γεωργία, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι έχει υπάρξει πρόοδος στο θέµα 

της προετοιµασίας της για την ένταξή της στην κοινή γεωργική πολιτική. Εντούτοις, 
θα πρέπει να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες διοικητικές δοµές, ιδίως όσον αφορά την 
ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα, στον κτηνιατρικό τοµέα και στην προσαρµογή 
των σφαγείων στις προδιαγραφές της Ένωσης. 

 
15. Τέλος, σηµειώνεται ότι το 50% των συναλλαγών της Κύπρου πραγµατοποιείται µε 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η νήσος αποτελεί µείζον κέντρο διαµετακόµισης προς 
τη Ρωσία και τη Βουλγαρία. 

 
IV. Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ 
 
16. Η Επιτροπή, στην περιοδική έκθεσή της για το 1999, επισηµαίνει ότι η ενσωµάτωση 

του κεκτηµένου παρουσιάζει ιδιαίτερη βραδύτητα στον οικονοµικό τοµέα. Το ίδιο 
ισχύει και στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, όπου 
παρατηρείται νοµοθετικό κενό όσον αφορά το δικαίωµα ασύλου και ανεπάρκειες στο 
θέµα των θεωρήσεων διαβατηρίων, για τις οποίες θα πρέπει να εγκριθεί το καθεστώς 
θεωρήσεων διαβατηρίων του Σένγκεν. 

 
17. Η Κύπρος έχει συγκροτήσει τις απαραίτητες πολιτικές και διοικητικές µονάδες για τη 

διευκόλυνση της ενσωµάτωσης του κεκτηµένου. Σε επίπεδο κυβέρνησης, 
δηµιουργήθηκε υπουργική επιτροπή για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ενώ σε επίπεδο 
κοινοβουλίου συγκροτήθηκε επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των 
πολιτικών κοµµάτων που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο: η επιτροπή αυτή 
συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µαζί µε τον επικεφαλής της 
διαπραγµατευτικής οµάδας, διευκολύνοντας έτσι το νοµοθετικό έργο.  

 
 Τέλος, από τον Ιούλιο του 1996 εφαρµόζεται ένα γενικό πρόγραµµα κατάρτισης των 

δηµοσίων υπαλλήλων σε θέµατα που έχουν σχέση µε την Ένωση. 
 
18. Όσον αφορά την ΚΕΠΠΑ, η Κύπρος συµµετέχει ενεργά στον πολυµερή διάλογο που 

έχει θεσπισθεί στο πλαίσιο αυτό και υποστηρίζει τακτικά τις θέσεις και τα διαβήµατα 
της Ένωσης. Έτσι, η Κύπρος συνέπραξε στην κοινή θέση της Ένωσης σχετικά µε το 
Κοσσυφοπέδιο, στην απαγόρευση των πτήσεων µε προορισµό την Οµοσπονδιακή 
∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και στον πετρελαϊκό αποκλεισµό που αποφασίσθηκε 
κατά του κράτους αυτού. Εξάλλου, η προσχώρηση στην ΚΕΠΠΑ διαδραµάτισε 
θετικό ρόλο στην απόφαση που έλαβε η κυπριακή κυβέρνηση, το ∆εκέµβριο του 
1998, να µην προβεί στην ανάπτυξη των αντιαεροπορικών πυραύλων S300, οι οποίοι 
είχαν αγορασθεί από τη Ρωσία, στη νήσο, και να τους εγκαταστήσει στην Κρήτη, στο 
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πλαίσιο του ενιαίου αµυντικού χώρου που έχει θεσπίσει µε την Ελλάδα. Η Κύπρος 
εξακολουθεί να κατευθύνει την εξωτερική πολιτική της και την πολιτική ασφάλειας 
προς την Ένωση, συµµετέχει στον ευρωµεσογειακό διάλογο και συνεργάζεται στενά 
µε τους γείτονές της στην περιφέρεια της Μεσογείου. 

 
V. Η ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΩΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ∆ΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 
 
19. Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, υποψήφια προς ένταξη χώρα, συνδεδεµένη από το 1972 µε 

την Κοινότητα, και στη συνέχεια µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιµετωπίζει την 
παράδοξη κατάσταση της κατοχής του 1/3 του εδάφους της από το 1974 από άλλη 
συνδεδεµένη χώρα, την Τουρκία. Η τουρκική επέµβαση και η κατοχή του 38% 
περίπου του κυπριακού εδάφους καταδικάστηκαν από το Συµβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωµένων Εθνών8 και τη Γενική του Συνέλευση, το ίδιο και η αυτοανακήρυξη, το 
1983, της "Τουρκικής ∆ηµοκρατίας της Βόρειας Κύπρου"9. Όλα τα ανωτέρω, καθώς 
επίσης και η απουσία προόδου στο κυπριακό ζήτηµα, το κουρδικό ζήτηµα, οι 
παραβιάσεις των δικαιωµάτων του ανθρώπου, οι διεκδικήσεις στα νησιά και την 
υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, δεν εµπόδισαν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι να 
παραχωρήσει το καθεστώς της υποψήφιας χώρας. Εντούτοις, δεν σηµειώθηκε καµία 
ουσιαστική αλλαγή στην πολιτική της χώρας αυτής µετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
του Λουξεµβούργου. 

 
20. Ήδη από τα πρώτα στάδια της κυπριακής κρίσης το 1964, τα Ηνωµένα Έθνη 

αναµείχθηκαν στη διαµάχη αποστέλλοντας στην Κύπρο ειρηνευτική δύναµη 
(UNFICYP). Εντούτοις, είναι βέβαιο ότι οι δύο επεµβάσεις του τουρκικού στρατού το 
1974 (επιχειρήσεις "Αττίλας" Ι και ΙΙ) περιέπλεξαν την εξεύρεση πολιτικής 
διευθέτησης: η διευθέτηση αυτή έγκειται στην αρχή της καθιέρωσης διζωνικής και 
δικοινοτικής οµοσπονδίας, όπως προκύπτει από τις συµφωνίες Ντενκτάς/Μακαρίου 
(1977), και Ντενκτάς/Κυπριανού (1979). Οι µετέπειτα φάσεις στην αναζήτηση της 
διευθέτησης ήταν το "σχέδιο συµφωνίας για την Κύπρο" (1986), που καταρτίσθηκε 
υπό την αιγίδα του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, κ. Perez de Cuellar, 
στη συνέχεια η "δέσµη ιδεών" του 1992 που προτάθηκε από τον κ. Boutros Ghali, 
Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, και τα "µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης", 
τα οποία συνιστά η απόφαση 789(1992) του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων 
Εθνών. Πράγµατι, οι διαπραγµατεύσεις ανέκαθεν προσέκρουαν στην επίµονη 
διεκδίκηση του κ. Ντενκτάς να αναγνωρισθεί το βόρειο τµήµα της Κύπρου από τους 
Ελληνοκυπρίους, κατά παράβαση των αποφάσεων των Ηνωµένων Εθνών. 

 
Μετά από µία νέα προσπάθεια το 1995, οι διαπραγµατεύσεις διακόπηκαν και πάλι το 
1997, σε συνέχεια της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Λουξεµβούργου 
για έναρξη διαπραγµατεύσεων ένταξης µε την Κύπρο. Το 1998, ο κ. Ντενκτάς 
πρότεινε να συνδεθούν τα θέµατα των µέτρων οικοδόµησης εµπιστοσύνης, ενός 
συνοµοσπονδιακού διακανονισµού για την Κύπρο (κατά συνέπεια η αναγνώριση του 
ψευδο-"κράτους" του) και της προσχώρησης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

                                                 
8  Αποφάσεις 353 της 20ης Ιουλίου 1974 και 367 της 12ης Μαρτίου 1975. 
9  Αποφάσεις 541 της 18ης Νοεµβρίου 1983 και 550 της 11ης Μαΐου 1984. 
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21. Τον Ιούνιο του 1999, σε χρονική σύµπτωση µε την 25η επέτειο της επιχείρησης 

"Αττίλας", η Οµάδα των 8 ζήτησε µια νέα πρωτοβουλία και κάλεσε τους ηγέτες των 
δύο κοινοτήτων να δεσµευθούν για ουσιαστικές διαπραγµατεύσεις, χωρίς εκ των 
προτέρων όρους, στο πλαίσιο των ψηφισµάτων των Ηνωµένων Εθνών. Το ∆εκέµβριο 
του 1998 ξεκίνησαν συνοµιλίες εκ του σύνεγγυς, υπό την εποπτεία του κ. Kofi Annan, 
Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών. Αρκετές χώρες, όπως το Ηνωµένο 
Βασίλειο, η Φινλανδία, η Πορτογαλία και οι Ηνωµένες Πολιτείες, προσπαθούν να 
συµβάλουν στην απόπειρα εξεύρεσης συµφωνίας µεταξύ των δύο κυπριακών 
κοινοτήτων και των εµπλεκοµένων κρατών. Συγκεκριµένα, οι Ηνωµένες Πολιτείες 
ανέθεσαν την αρµοδιότητα αυτή στον κ. Χόλµπρουκ, τον αρχιτέκτονα των 
συµφωνιών του Ντέιτον για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.  

 
22. Στόχος της ανά χείρας έκθεσης δεν είναι να ασχοληθεί µε τις εκ του σύνεγγυς 

συνοµιλίες ή να προτείνει συνταγµατική λύση για την επανένωση της νήσου της 
Κύπρου. ∆εδοµένου ότι πρόκειται για υποψήφια χώρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
οφείλει, εντούτοις, να απαιτήσει η τελική λύση να είναι σύµφωνη µε τις θεµελιώδεις 
αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σέβεται απόλυτα το κοινοτικό κεκτηµένο. 

 
23. Όσον αφορά τη διαδικασία προσχώρησης, η Ένωση πρέπει να πείσει την 

τουρκοκυπριακή κοινότητα, η οποία εκτιµάται ότι αριθµεί 89.000 άτοµα να 
συµµετάσχει, άνευ όρων, στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις, διότι είναι προς το άµεσο 
συµφέρον της. Πράγµατι, η προσχώρηση της Κύπρου αναµένεται να είναι επωφελής 
και στις δύο κοινότητες και θα επιτρέψει στους Τουρκοκυπρίους να καλύψουν την 
οικονοµική καθυστέρησή τους (το κατά κεφαλήν εισόδηµά τους είναι 3 φορές 
κατώτερο από το αντίστοιχο των Ελληνοκυπρίων). Συνεπώς, έχει ουσιώδη σηµασία 
να εκφράσουν τη γνώµη τους σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης οι 
Τουρκοκύπριοι. Εάν υπάρξει επανένωση της νήσου, αναµένεται ότι η απόκλιση ως 
προς το επίπεδο ζωής και ανάπτυξης µεταξύ των δύο ζωνών θα ξεπερασθεί εντός 
εύλογου χρονικού διαστήµατος, µέσω ειδικού προγράµµατος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αντίστοιχο προηγούµενο υπάρχει στη Βόρεια Ιρλανδία, για την οποία η 
Ευρωπαϊκή Ένωση προέβλεψε διαρθρωτικό πρόγραµµα ύψους 100 εκατ. ευρώ, το 
οποίο προορίζεται να συνοδεύσει την ειρηνευτική διαδικασία.  

 
24. Η πρόοδος των διαπραγµατεύσεων, καθώς και η περίοδος κατά την οποία θα κυρωθεί 

η συνθήκη προσχώρησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, 
αναµένεται ότι θα ασκήσουν ισχυρή πίεση στις δύο κοινότητες, αλλά ιδιαίτερα στην 
τουρκοκυπριακή, καθώς και στην Τουρκία, ώστε να επιτευχθεί πολιτική διευθέτηση 
του κυπριακού ζητήµατος. Όσον αφορά την τουρκοκυπριακή κοινότητα, αυτή θα 
επωφεληθεί πλήρως από τα πλεονεκτήµατα της Ένωσης, όπως είναι η θέσπιση "τριών 
ελευθεριών", µόνον εφόσον τερµατισθεί η διαίρεση της νήσου. Η οριστική 
διευθέτηση, και το τονίζουµε αυτό, θα πρέπει να σέβεται απολύτως την πολιτιστική 
κληρονοµιά των δύο κοινοτήτων. Όσον αφορά δε την Τουρκία, πρέπει να επισηµανθεί 
ότι διακυβεύεται η αξιοπιστία της ως υποψήφιας χώρας. 

 
25. Σχετικά µε το διακανονισµό του κυπριακού ζητήµατος, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει 

συνειδητοποιήσει επαρκώς τα πλεονέκτηµα που έχει στη διάθεσή της, κυρίως µετά 
την εφαρµογή της ΚΕΠΠΑ και σήµερα, µε την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας 
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και άµυνας (ΚΕΠΑΑ). Η Ένωση σύντοµα θα διαθέτει µια ολόκληρη πανοπλία µέσων 
(πολιτικών, οικονοµικών, πολιτιστικών, στρατιωτικών) που θα της επιτρέψουν να 
παρεµβαίνει µε αποτελεσµατικότητα για την επίλυση των συγκρούσεων. Εξάλλου, 
µπορεί να αξιοποιήσει το νέο κλίµα που έχει διαµορφωθεί µεταξύ των δύο εγγυητριών 
δυνάµεων της ανεξαρτησίας της Κύπρου, της Ελλάδας και της Τουρκίας, µετά την 
παραχώρηση στη χώρα αυτή του καθεστώτος της υποψήφιας χώρας, προκειµένου να 
αναµειχθεί στην αναζήτηση πολιτικής διευθέτησης του κυπριακού ζητήµατος, 
δεδοµένου ότι πρόκειται πρωτίστως για ευρωπαϊκό ζήτηµα. 

 
Στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων µε την Τουρκία για την προενταξιακή 
στρατηγική, θα πρέπει να καταστεί σαφές στην Τουρκία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
προτίθεται να αρχίσει τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις όσο τα τουρκικά στρατεύµατα 
κατέχουν το βόρειο τµήµα της νήσου. Είναι αδιανόητο για µία κοινότητα δικαίου ένα 
κράτος µέλος να σταθµεύει στρατεύµατα σε τµήµα του εδάφους ενός άλλου κράτους 
µέλους χωρίς τη ρητή συµφωνία του τελευταίου. 

 
26. Προκειµένου να σηµειωθεί πρόοδος στην αναζήτηση πολιτική λύσης στο κυπριακό 

ζήτηµα10, θα ήταν ίσως χρήσιµο να αναφέρουµε ορισµένα στοιχεία προβληµατισµού 
ώστε να εντάξουµε την επιδίωξη µιας τέτοιας λύσης στην προοπτική της προσεχούς 
προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω των δεσµών που έχει µε την Κύπρο και µε τις 

εγγυήτριες δυνάµεις της ανεξαρτησίας της Κύπρου βάσει των Συνθηκών του 
Λονδίνου και της Ζυρίχης, θα πρέπει να αναθέσει στον Ύπατο Εκπρόσωπό της 
για την ΚΕΠΠΑ να επιδιώξει, µε τις δύο κυπριακές κοινότητες, τα άλλα τρία 
ενδιαφερόµενα µέρη (Ελλάδα, Τουρκία, Ηνωµένο Βασίλειο) και τα Ηνωµένα 
Έθνη, την εξεύρεση λύσης που θα συνεκτιµά την προοπτική προσχώρησης της 
Κύπρου στην Ένωση. 

β) Κατά την αναζήτηση της λύσης αυτής, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην 
ασφάλεια. Για το λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει την 
αποστρατιωτικοποίηση ολόκληρης της νήσου. Η αποχώρηση του τουρκικού 
στρατού θα πρέπει να συνοδεύεται από την εγκατάσταση στην Κύπρο 
διεθνούς δύναµης που θα αναλάβει να εγγυηθεί την εφαρµογή των 
ειρηνευτικών συµφωνιών. Αστυνοµικές δυνάµεις ενδέχεται επίσης να 
αποδειχθούν απαραίτητες για µια µεταβατική περίοδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα µπορούσε να παραχωρήσει το µεγαλύτερο µέρος των στρατευµάτων αυτών. 
Τα στρατεύµατα αυτά µπορούν να είναι περιορισµένα σε αριθµό. Πράγµατι, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιµά ότι η συµµετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
αποτελεί ήδη εγγύηση για την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων των 
δύο κοινοτήτων της νήσου. 

γ) Αφετέρου, η Ένωση θα µπορούσε να διευκολύνει µε θετικά µέτρα τον 
επαναπατρισµό των εποίκων (που υπολογίζονται σε 110.000 άτοµα) που έχουν 
εγκατασταθεί στην ζώνη που κατέχει η Τουρκία. Ένα µέρος των πιστώσεων 
που χορηγούνται στο πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης θα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί για ένα πολυετές πρόγραµµα επανεγκατάστασης του 

                                                 
10  Βλ. σχετικά τα ψηφίσµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 1988 και της 21ης Ιανουαρίου 

1993. 
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πληθυσµού αυτού. 
δ) Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει, στο πλαίσιο του πολιτικού της διαλόγου µε 

την Τουρκία, να αναφερθεί στο θέµα των εγκλωβισµένων ατόµων (περίπου 
500 άτοµα), καθώς και των αγνοουµένων (1619 άτοµα), δεδοµένου ότι 
πρόκειται για στοιχεία που εµπίπτουν στα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Το ίδιο 
ισχύει και για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών που µαρτυρούν την 
ιστορία της Κύπρου. 

ε) Οι υπάρχουσες στρατιωτικές βάσεις θα τεθούν στη διάθεση της ΚΕΠΠΑ, κατά 
τρόπο ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 
την εκτέλεση αποστολών τύπου Πέτερσµπεργκ. 

στ) Τέλος, η Ένωση θα πρέπει να διευκολύνει τις επαφές µεταξύ των δύο 
κοινοτήτων σε πολιτικό, οικονοµικό και πολιτιστικό επίπεδο. Εν ανάγκη, θα 
µπορούσε να εφαρµοσθεί ειδικό πρόγραµµα και για την Κύπρο. 

 
VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
27. Η προσχώρηση της Κύπρου στην Ένωση θα ενισχύσει την επιρροή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Από οικονοµική άποψη, η 
προσχώρηση της Κύπρου δεν αναµένεται ότι θα δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα, 
δεδοµένου ότι πρόκειται για χώρα µε οικονοµία της αγοράς και υψηλό επίπεδο ζωής. 
Το κατά κεφαλήν εισόδηµα ανέρχεται σε 13.000 ευρώ. 

 
28. Για την Κύπρο ισχύει, όπως για όλες τις υποψήφιες χώρες, προενταξιακή στρατηγική 

που περιλαµβάνει τρία θέµατα: δηµιουργία εταιρικής σχέσης προσχώρησης· 
υποστήριξη δράσεων προτεραιότητας στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης 
προσχώρησης· συµµετοχή σε ορισµένα προγράµµατα και κοινοτικές υπηρεσίες. Έτσι, 
το Συµβούλιο ενέκρινε µέτρα υποστήριξης στο πλαίσιο της προενταξιακής 
στρατηγικής για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και τη ∆ηµοκρατία της Μάλτας, στις 13 
Μαρτίου 200011, καθώς και  εταιρική σχέση προσχώρησης µε την Κύπρο, στις 20 
Μαρτίου 200012. 

 
29. Ευελπιστούµε ότι θα εξευρεθεί πολιτική λύση στο κυπριακό ζήτηµα, κατά τρόπον 

ώστε να εκλείψει µια αιτία περιφερειακών εντάσεων και να επιτραπεί στην 
ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή κοινότητα να επωφεληθούν από τα 
πλεονεκτήµατα της προσχώρησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να 
τρέφει την ελπίδα ότι οι διαπραγµατεύσεις για τη συνολική διευθέτηση του κυπριακού 
ζητήµατος, που ξεκίνησαν στις 3 ∆εκεµβρίου 1999 στη Νέα Υόρκη υπό την αιγίδα 
του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, θα τελεσφορήσουν, ωστόσο ορισµένα 
πρόσφατα γεγονότα δεν προκαλούν αισιοδοξία ως προς την έκβαση του νέου αυτού 
γύρου διαπραγµατεύσεων.. 

 
  

                                                 
11 Βλ. κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 555/2000 της 13ης Μαρτίου 2000 (ΕΕ L 68 της 16.03.2000, σελ. 3) 
12  Βλ. απόφαση του Συµβουλίου 2000/248/ΕΚ (ΕΕ L 78 της 29.03.2000, σελ. 10) 
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(α) οι λεγόµενες εκ του σύνεγγυς διαπραγµατεύσεις δεν έχουν ακόµη ξεπεράσει το 

προκαταρκτικό στάδιο. Οι δύο συνοµιλητές δεν συζητούν απ' ευθείας. Τα 
προβλήµατα ουσίας που εκτίθενται στην Απόφαση 1250 του Συµβουλίου Ασφαλείας 
δεν κατέστη δυνατόν να θιγούν επειδή ο κ. Ντενκτάς συνεχίζει ασταµάτητα να θέτει 
ως προηγούµενη προϋπόθεση το ζήτηµα της αναγνώρισης· 

 
(β) ο κ. Ντενκτάς ενθαρρύνεται στη στάση του αυτή από την Τουρκία. Έτσι, η επίσκεψη 

την οποία πραγµατοποίησε ο νέος Πρόεδρος της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας, ο κ. Σεζέρ, 
στο βόρειο τµήµα της Κύπρου στα τέλη Ιουνίου, λίγες µέρες πριν από την 
προβλεπόµενη για τις 5 Ιουλίου επανέναρξη των διαπραγµατεύσεων, δεν προσφέρει 
κανένα νέο στοιχείο· 

 
(γ) παροµοίως, η είσοδος Τούρκων στρατιωτών, στις 2 Ιουλίου 2000, στο χωριό 

Στροβίλια, και η συγκρότηση νέας στρατιωτικής θέσης σε απόσταση 300 µέτρων 
µέσα στην αποστρατιωτικοποιηµένη ζώνη δεν µπορεί να ερµηνευθεί παρά ως 
πρόκληση απέναντι στα Ηνωµένα Έθνη· 

 
(δ)  στο ίδιο πνεύµα, η άρνηση της Τουρκίας να εκτελέσει την απόφαση την οποία 

εξέδωσε στις 28 Ιουλίου 1998 το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου στην υπόθεση Λοϊζίδου, και η οποία αποτέλεσε στις 25 Ιουλίου 2000 
αντικείµενο επίπληξης εκ µέρους της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της 
Ευρώπης, δεν υποδηλώνει επίσης θέληση προσέγγισης. ∆ικαίως εποµένως η Επιτροπή 
Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης υπογράµµισε ότι "η άρνηση της Τουρκίας 
να εκτελέσει την απόφαση του ∆ικαστηρίου µαρτυρά έκδηλη περιφρόνηση για τις 
διεθνείς υποχρεώσεις της, τόσο ως Υψηλού Συµβαλλόµενου Μέρους της Σύµβασης 
όσο και ως κράτους µέλους του Συµβουλίου της Ευρώπης". Ως εκ τούτου, ζήτησε από 
την Τουρκία να συµµορφωθεί πλήρως και χωρίς καµιά επιπλέον καθυστέρηση µε την 
απόφαση του ∆ικαστηρίου· 

 
(ε) τέλος, η τελευταία δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, του κ. Τζεµ, 

στις 8 Σεπτεµβρίου 2000, µε την οποία καλείται η Επιτροπή να εξαιρέσει το κυπριακό 
ζήτηµα από το έγγραφο το οποίο συντάσσει σχετικά µε την προενταξιακή εταιρική 
σχέση µε την Τουρκία, µε το πρόσχηµα ότι κάτι τέτοιο θα έβλαπτε ριζικά τις σχέσεις 
µεταξύ των δύο εταίρων, δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί εποικοδοµητική. 

 
30. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιµείνει σταθερά στη 

θέση την οποία υιοθέτησε στο Ελσίνκι και να µην εξαρτήσει την προσχώρηση της 
Κύπρου από την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων που διεξάγονται υπό την αιγίδα των 
Ηνωµένων Εθνών µε στόχο την επίλυση του κυπριακού ζητήµατος. Το να 
ακολουθηθεί διαφορετική πορεία θα ήταν αντίθετο προς την ηθική και τις αρχές επί 
των οποίων έχει θεµελιωθεί ο µεταψυχροπολεµικός κόσµος, δηλαδή ότι καµιά 
τροποποίηση συνόρων δια της βίας δεν πρόκειται να αναγνωρισθεί. 

 
  
 


