
Ψήφισµα σχετικά µε την αίτηση προσχώρησης της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση – 12/07/1995 (A4-0156/95) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

-   έχοντας υπόψη την αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπέβαλε η Κύπρος 
στις 4 Ιουλίου 1990, 

-   έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση της Επιτροπής στις 30 Ιουνίου 1993, 

-   έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 1993, 

-   έχοντας υπόψη τα ψηφίσµατά του για την κατάσταση στην Κύπρο και για τη διεύρυνση 
της Ένωσης, 

-   έχοντας υπόψη ότι τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια της Κέρκυρας και του Έσσεν (Ιούνιος και 
∆εκέµβριος του 1994, αντιστοίχως) απεφάσισαν ότι η επόµενη φάση της διεύρυνσης της 
Ένωσης θα περιλάβει την Κύπρο και την Μάλτα, 

-   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών σχετικά 
µε την κατάσταση στην Κύπρο, και τις εκθέσεις του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων 
Εθνών σχετικά µε την αποστολή καλών υπηρεσιών του, 

-   έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 6ης Μαρτίου 1995 σχετικά µε την 
Κύπρο, 

-   έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Καννών στις 26 και 
27 Ιουνίου 1995, 

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 148 του Κανονισµού του, 

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και 
Αµυντικής Πολιτικής (A4-0156/1995), 

Α.   λαµβάνοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό προσανατολισµό της Κύπρου και το γεγονός ότι 
πληρoί τις προϋποθέσεις συµµετοχής στην Ένωση, όπως επιβεβαιώνεται στη γνωµοδότηση 
της Επιτροπής και στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την αίτηση προσχώρησης 
της Κύπρου, 

Β.   λαµβάνοντας υπόψη ότι το Συµβούλιο επιβεβαίωσε την διαπίστωση, το Μάρτιο 1995, ότι 
η Κύπρος πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης, αφού επανεξέτασε την αίτηση προσχώρησής της, 

Γ.   έχοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Καννών (Ιούνιος 1995) αποφάσισε ότι 
οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις για την Κύπρο θα αρχίσουν έξι µήνες µετά την ολοκλήρωση 
της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης του 1996, 

∆.   λαµβάνοντας υπόψη τους πολιτισµικούς, ιστορικούς αλλά και οικονοµικούς και 
πολιτικούς δεσµούς που συνδέουν την Κύπρο µε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
θεωρώντας εποµένως ότι η ένταξη της Κύπρου αφορά όλα τα κράτη µέλη της Ένωσης, 

Ε.   λαµβάνοντας υπόψη ότι οι συνοµιλίες για το Κυπριακό συνεχίζονται πάντοτε υπό την 
αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών, µε στόχο την επίτευξη δίκαιης και βιώσιµης συµφωνίας 
ειρήνης, 

ΣΤ.   εκφράζοντας την ευχή η Ευρωπαϊκή Ένωση να µετάσχει µε αποτελεσµατικότερο τρόπο 
στις προσπάθειες εξεύρεσης µιας ορθής και σταθερής λύσης για το κυπριακό ζήτηµα, 
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1.  υποστηρίζει τη γνωµοδότηση της Επιτροπής και τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου 
σχετικά µε την αίτηση προσχώρησης, και βεβαιώνει τον προσανατολισµό της Κύπρου και το 
γεγονός ότι πληροί τις προϋποθέσεις να αποτελέσει µέλος της Ένωσης; 

2.  επαναλαµβάνει τις προηγούµενες θέσεις του σχετικά µε την επανένωση της νήσου, υπό 
µορφήν κυρίαρχης, ανεξάρτητης, διζωνικής και δικοινοτικής οµοσπονδίας, καθώς προκύπτει 
από τις οικείες αποφάσεις του ΟΗΕ και, µε την προοπτική της ένταξης, σύµφωνα µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο της Ένωσης; 

3.  υπενθυµίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί τη νήσο ως µία ενότητα, µε µία νόµιµη και 
διεθνώς αναγνωρισµένη κυβέρνηση, και ότι το status quo είναι απαράδεκτο, όπως για άλλη 
µία φορά τονίζεται στην απόφαση 939/94 (παράγραφος 1 και 2) του Συµβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωµένων Εθνών; 

4.  λαµβάνει γνώση της έκθεσης του Γενικού Γραµµατέα στις 22 Νοεµβρίου 1993, και 
υποστηρίζει την έκκλησή του προς τα δύο µέρη, την Τουρκία και την Ελλάδα, "να επιδοθούν 
πιό αποτελεσµατικά στην αναζήτηση συναινετικού διακανονισµού, ανταποκρινόµενες στις 
σηµαντικές προσπάθειες που αναπτύσσει η διεθνής κοινότητα" (παράγραφος 102 της 
έκθεσης); 

5.  λαµβάνει γνώση της έκθεσης του Γενικού Γραµµατέα στις 30 Μαΐου 1994 όπου 
επισηµαίνεται ότι οι διακοινοτικές συνοµιλίες έχουν φθάσει σε αδιέξοδο, τόσο όσον αφορά 
την ουσία του Κυπριακού όσο και σχετικά µε τα µέτρα εµπιστοσύνης, εξαιτίας της απουσίας 
πολιτικής θέλησης εκ µέρους της Τουρκοκυπριακής πλευράς (παράγραφος 53 της έκθεσης) ; 

6.  λαµβάνει γνώση της έκθεσης του Παρατηρητή της Ένωσης στις διακοινοτικές ειρηνευτικές 
συνοµιλίες και εκφράζει τη λύπη του για το αδιέξοδο στο οποίο έχουν οδηγηθεί; 

7.  λυπάται για τα πρόσφατα ψηφίσµατα του "Κοινοβουλίου" της τουρκοκυπριακής πλευράς; 

8.  θεωρεί ωστόσο ότι ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών πρέπει να συνεχίσει τις 
προσπάθειές του για την εξεύρεση ειρηνικού διακανονισµού, και ζητεί από τη διεθνή 
κοινότητα να λάβει όλα τα πρόσφορα µέτρα για να σταµατήσει η ένταση µεταξύ των δύο 
πλευρών; 

9.  επιδοκιµάζει τη διεξαγωγή ουσιαστικών συζητήσεων µεταξύ της Ένωσης και των 
κυπριακών αρχών, οι οποίες πρέπει να επιτρέψουν στην Κύπρο να προετοιµασθεί υπό τους 
καλύτερους δυνατούς όρους για τις διαπραγµατεύσεις της ένταξης; 

10.  φρονεί ότι η ένταξη της Κύπρου αποτελεί µία αυτόνοµη διαδικασία και ότι η Κύπρος δεν 
πρέπει να είναι όµηρος των σχέσεων της Ένωσης µε την Τουρκία, όπως αυτό έχει 
επιβεβαιωθεί από την Επιτροπή και το Συµβούλιο µε σχετικές τους δηλώσεις; 

11.  ζητεί οι πόροι του τέταρτου χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου να αξιοποιηθούν προκειµένου 
να υποστηριχτούν οι προσπάθειες της Κυπριακής Κυβέρνησης για εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο; 

12.  θεωρεί ότι µόνο η έναρξη διαπραγµατεύσεων για την ένταξη, αλλά και η ίδια η ένταξη 
µπορεί να επιδράσει θετικά στη γρήγορη εξεύρεση ειρηνικής λύσης στην Κύπρο και φρονεί 
ότι η προσχώρηση πρέπει να είναι ευεργετική για αµφότερες τις κοινότητες; 

13.  τονίζει τον θετικό ρόλο που θα διαδραµατίσει η Κύπρος στην ενίσχυση της συµβολής της 
Ένωσης στην υπόθεση της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ευρώπη, ιδίως δε στην ανατολική 
Μεσόγειο; 

14.  επαναλαµβάνει ότι η διεύρυνση πρέπει να συνοδεύεται από θεσµικές αναπροσαρµογές; 
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15.  επισηµαίνει τα συµπεράσµατα του Ευρωπαΐκού Συµβουλίου στο οποίο ορίζεται ότι οι 
διαπραγµατεύσεις για την ένταξη της Κύπρου και της Μάλτας θα αρχίσουν έξι µήνες µετά το 
πέρας της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης του 1996; καλεί, συνεπώς, το Συµβούλιο και τα κράτη 
µέλη να αναλάβουν, προς το σκοπό αυτό, δέσµευση προκειµένου να διευκολυνθεί η ταχεία 
προσχώρηση της Κύπρου στην ΕΕ; 

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον εποικοδοµητικό διάλογο µεταξύ της Κύπρου και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως συµφωνήθηκε κατά την διάρκεια του Συµβουλίου Σύνδεσης 
της 12ης Ιουνίου 1995, και ζητεί επιµόνως να δοθεί σε αυτόν τον διάλογο ανάλογο βάρος µε 
εκείνο που έχει δοθεί στον διάλογο µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης; 

17.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το διάλογο µε την τουρκοκυπριακή κοινότητα και ζητεί 
οι δηµοκρατικές δυνάµεις του βορείου τµήµατος της νήσου να ενηµερώνονται για την πορεία 
της διαδικασίας της προσχώρησης; 

18.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναλάβει, σε συνεργασία µε την κυβέρνηση της Κύπρου, 
δράση ώστε η τουρκική κοινότητα στο βόρειο τµήµα της Κύπρου να µπορέσει να 
συνειδητοποιήσει τα οφέλη της ένταξης και εκφράζει την ευχή η Ένωση να προβεί σε 
συντονισµένες ενέργειες για την επίσπευση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κύπρο; 

19.  καλεί τα Θεσµικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσουν το ενδεχόµενο 
ανάληψης κοινής δράσης για την επίλυση του κυπριακού προβλήµατος λαµβάνοντας υπόψη 
την κοινή έννοµη τάξη και τις αποφάσεις του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών; 

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών µελών και την κυβέρνηση της Κύπρου. 

 
 


