
Ψήφισµα σχετικά µε την Περιοδική Έκθεση της Επιτροπής για την 
πρόοδο της Κύπρου προς την προσχώρηση (COM(98)0710 - C4-
0108/99) – 15/04/1999 (Α4-0159/99) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

-  έχοντας υπόψη την αίτηση προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που 
υπεβλήθη στις 4 Ιουλίου 1990, 

-  έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 1993 για την 
αίτηση προσχώρησης της Κύπρου (COM(93)0313 - C4-0583/97), 

-  έχοντας υπόψη την Περιοδική Έκθεση της Επιτροπής για την πρόοδο της Κύπρου προς την 
προσχώρηση της 17ης ∆εκεµβρίου 1998 (COM(98)0710 - C4-0108/99), 

-  έχοντας υπόψη το έγγραφο συνολικής αξιολόγησης της Επιτροπής µε θέµα "Περιοδικές 
εκθέσεις της Επιτροπής για την πρόοδο κάθε µίας από τις υποψήφιες χώρες στο πλαίσιο της 
διαδικασίας προσχώρησης" της 17ης ∆εκεµβρίου 1998 (COM(98)0712 - C4-0107/99), 

-  έχοντας υπόψη τα προηγούµενα ψηφίσµατά του, ιδιαίτερα δε το ψήφισµα για την αίτηση 
προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση της 12ης Ιουλίου 1995(1) και το ψήφισµά 
του σχετικά µε την "Ατζέντα 2000 - για µια ισχυρότερη και διευρυµένη Ένωση" της 4ης 
∆εκεµβρίου 1997(2), 

-  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 12ης-13ης ∆εκεµβρίου 
1997 για την έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε την Κυβέρνηση της Κύπρου στις 30 
Μαρτίου 1998 και ουσιαστικών ενταξιακών διαπραγµατεύσεων στις 10 Νοεµβρίου 1998, 

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και 
Αµυντικής Πολιτικής και τις γνωµοδοτήσεις των Επιτροπών Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου, Εξωτερικών Οικονοµικών Σχέσεων και Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας και Μέσων 
Ενηµέρωσης (A4-0159/1999), 

Α.  εκτιµώντας ότι η πολιτική της Ένωσης βασίστηκε πάντοτε στην αναγνώριση µιας και 
µόνης κυβέρνησης της Κύπρου, σύµφωνα µε τα ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών, και στην 
επιθυµία οι σχέσεις µε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποβούν προς όφελος ολόκληρου του 
κυπριακού πληθυσµού, 

Β.  εκτιµώντας ότι η σηµειωθείσα πρόοδος στις σηµερινές διαπραγµατεύσεις επιβεβαιώνει ότι 
η Κύπρος είναι οικονοµικώς έτοιµη για να ενταχθεί στην ΕΕ και δεν θα αντιµετωπίσει ουσιώδη 
προβλήµατα για την έγκαιρη ενσωµάτωση του κοινοτικού κεκτηµένου, 

Γ.  λαµβάνοντας υπόψη ότι "η Περιοδική Έκθεση της Επιτροπής για την πρόοδο της Κύπρου 
προς την προσχώρηση" µπόρεσε να έχει ως σηµείο εστίασης µόνο το νότιο τµήµα της νήσου, 
δοθέντος ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για το βόρειο, λόγω δε και της απροθυµίας της 
ηγεσίας του βορείου τµήµατος να συνεργασθεί µε την Επιτροπή, 

∆.  λαµβάνοντας υπόψη τα αναφερόµενα από την Επιτροπή στην "Περιοδική Έκθεση της 
Επιτροπής για την πρόοδο της Κύπρου προς την προσχώρηση" ότι "η ενσωµάτωση του 
βορείου τµήµατος της Κύπρου, ειδικότερα εάν πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της 
προσχώρησης της Κύπρου στην ΕΕ, δεν αναµένεται να δηµιουργήσει σηµαντικές οικονοµικές 
δυσχέρειες λόγω του σχετικά µικρού µεγέθους του και των δυνατοτήτων του, ειδικότερα 
στον τοµέα της γεωργίας και του τουρισµού", 

Ε.  λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε στοιχεία των Ηνωµένων Εθνών ο πληθυσµός του 
βορείου τµήµατος της Κύπρου απαρτίζεται από 89.000 τουρκοκυπρίους, 110.000 τούρκους 
εποίκους προερχοµένους από την Ανατολία και τα τουρκικά στρατεύµατα δυνάµεων 35.000 
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ανδρών, πράγµα που σηµαίνει ότι το βόρειο τµήµα της Κύπρου κατοικείται κατά πλειονότητα 
από Τούρκους της ηπειρωτικής Τουρκίας, 

ΣΤ.  εκτιµώντας ότι η επίλυση του Κυπριακού προβλήµατος θα διευκολυνθεί από την 
απρόσκοπτη συνέχιση των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων; τονίζοντας όµως εµφατικώς ότι οι 
ενταξιακές διαπραγµατεύσεις θα πρέπει να παραµείνουν κεχωρισµένες από τις προσπάθειες 
για την εξεύρεση λύσης του Κυπριακού ζητήµατος, 

Ζ.  λαµβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µε απόφασή 
του της 28ης Ιουλίου 1998 κατεδίκασε την Τουρκία να καταβάλει αποζηµίωση σε 
ελληνοκύπρια πρόσφυγα επειδή δεν της επετράπη η πρόσβαση σε ιδιοκτησία της στο βόρειο 
τµήµα της νήσου; 

Η.  λαµβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγµατεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού έχουν 
περιέλθει σε ουσιαστικό αξιέξοδο, λόγω της απροθυµίας του κ. Denktash να συµµετάσχει εκ 
νέου σε διαπραγµατεύσεις εάν δεν γίνουν δεκτοί ορισµένοι όροι; 

Θ.  εκτιµώντας ότι η πρόταση του ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας κ. Denktash "για 
µια µόνιµη διευθέτηση στην Κύπρο" δεν είναι παρά µία προσπάθεια επιβολής ενός 
συνοµοσπονδιακού µοντέλου µε δύο ανεξάρτητες εξουσίες, σε αντίθεση προς τα ψηφίσµατα 
των Ηνωµένων Εθνών; 

Ι.  επικροτώντας τα ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών 1217 και 
1218 (1998) της 22ας ∆εκεµβρίου 1998, που παρατείνουν την εντολή της UNFICYP έως τις 
30 Ιουνίου 1999 και αποσκοπούν, µέσω µιας σταδιακής διαδικασίας, αρχικώς στον 
περιορισµό και εν συνεχεία στην σηµαντική µείωση του επιπέδου όλων των στρατιωτικών 
δυνάµεων και του πολεµικού οπλισµού στην Κύπρο; 

ΙΑ.  εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την απόφαση του Προέδρου Κληρίδη να µην 
προχωρήσει στην εγκατάσταση των πυραύλων τύπου SAM S 300 στην Κύπρο; 

ΙΒ.  εκτιµώντας ότι οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις έχουν προχωρήσει πολύ οµαλώς, 
δεδοµένου ότι τα 7 από τα 29 κεφάλαια των διαπραγµατεύσεων έχουν ήδη εξετασθεί 
διεξοδικώς, µε ελάχιστα µόνο προβλήµατα, και ότι συντόµως θα αρχίσει η διαπραγµάτευση 8 
ακόµη κεφαλαίων; 

ΙΓ.  λαµβάνοντας υπόψη ότι η λήξη του τετάρτου χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου στο τέλος 
του 1999 θα στερήσει την Κύπρο από ένα χρηµατοδοτικό µέσο στήριξης για τη διευκόλυνση 
της προσαρµογής στο κοινοτικό κεκτηµένο και την προετοιµασία της προσχώρησης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση; 

 

Ενταξιακές διαπραγµατεύσεις 

1.   χαιρετίζει την πρόοδο που σηµειώθηκε στις διαπραγµατεύσεις για την προσχώρηση της 
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση; 

2.   χαιρετίζει την ουσιαστική πρόοδο που έχει επιτύχει η Κύπρος όσον αφορά την 
προσαρµογή προς το κοινοτικό κεκτηµένο και την ενθαρρύνει να ενισχύσει τη διοικητική 
ικανότητά της σε ορισµένους τοµείς, όπως η εσωτερική αγορά, οι θαλάσσιες µεταφορές, οι 
τηλεπικοινωνίες, το περιβάλλον, η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις; 

3.   εκφράζει τη λύπη του για τις υφιστάµενες επί του παρόντος δυσκολίες σε ό,τι αφορά την 
εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου σε ολόκληρη την Κύπρο, λόγω της συνεχιζόµενης 
κατοχής ενός τµήµατος της νήσου και την άρνηση της τουρκοκυπριακής ηγεσίας να 
συµµετάσχει στις διαπραγµατεύσεις; 
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4.   καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα χρηµατοδοτικό µηχανισµό σε αντικατάσταση του 
χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου και ζητεί από το Συµβούλιο να εγκρίνει τον εν λόγω 
µηχανισµό πριν από τη λήξη του χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου στο τέλος του 1999; ζητεί 
από την Επιτροπή να διαθέσει τα εναποµένοντα 17 εκατοµµύρια ευρώ του 4ου 
χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου υπέρ της προενταξιακής στρατηγικής; 

5.   εκφράζει τη λύπη του για τις δηλώσεις στις οποίες προέβησαν στις 9 Νοεµβρίου 1998 
ορισµένα κράτη µέλη της ΕΕ µε τις οποίες τάχθηκαν κατά της ενσωµάτωσης της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν αρθεί η διχοτόµηση, δοθέντος ότι τούτο αποδυναµώνει την κοινή 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ και τον καταλυτικό ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η ενταξιακή 
διαδικασία στην επίλυση του κυπριακού προβλήµατος;  

6.   χαιρετίζει την κατάργηση της θανατικής ποινής από την κυβέρνηση της Κύπρου και την 
καλεί να επικυρώσει εγκαίρως το 6Ί συµπληρωµατικό πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου; 

7.   χαιρετίζει τη συµµετοχή σε ορισµένα κοινοτικά προγράµµατα και οργανισµούς βάσει της 
ίδιας προσέγγισης που έχει υιοθετηθεί στην περίπτωση των άλλων υποψηφίων χωρών; 

Το κυπριακό ζήτηµα 

8.   χαιρετίζει την απόφαση του Προέδρου της Κύπρου να µην προχωρήσει στην εγκατάστση 
των πυραύλων SAM S 300 και καλεί τόσο την τουρκική κυβέρνηση όσο και την 
τουρκοκυπριακή κοινότητα να ανταποκριθούν σε αυτήν τη χειρονοµία µε αντίστοιχα µέτρα 
οικοδόµησης εµπιστοσύνης, όπως η αποχώρηση των ξένων στρατευµάτων που είναι 
σταθµευµένα στο έδαφος της νήσου; 

9.   καλεί την Τουρκία να αποσύρει τα στρατεύµατά της από το βόρειο τµήµα της νήσου και 
να εφαρµόσει τα σχετικά ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών; 

10.   χαιρετίζει την οµόφωνη αντίδραση εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωµένων 
Εθνών και των ΗΠΑ κατά της προτάσεως του κ. Denktash "για µία µόνιµη διευθέτηση στην 
Κύπρο" δοθέντος ότι τούτο είναι αντίθετο προς τα πολυάριθµα ψηφίσµατα των Ηνωµένων 
Εθνών ( που έχουν ταχθεί υπέρ µιας δικοινοτικής και διζωνικής οµοσπονδίας µε ενιαία 
κυριαρχία και διεθνή οντότητα), και διότι θα αποτελούσε επιβράβευση της τουρκικής 
επιθετικότητας και της κατοχής από την Τουρκία ενός τµήµατος της Κύπρου; 

11.   επιδοκιµάζει τις καλές υπηρεσίες του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, αλλά 
εκφράζει την απογοήτευσή του για την έλλειψη ουσιαστικής προόδου για τη εξεύρεση λύσης 
και υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα µιας από κοινού προσέγγισης εκ µέρους των Ηνωµένων 
Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ; καλεί εποµένως την Επιτροπή και το 
Συµβούλιο να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη µιας µόνιµης λύσης στο 
κυπριακό πρόβληµα; 

12.   καλεί την κυπριακή κυβέρνηση να τηρήσει την υπόσχεσή της για συµµετοχή και 
αντιπροσώπων της τουρκοκυπριακής κοινότητας στην αντιπροσωπεία της Κύπρου στις 
ενταξιακές διαπραγµατεύσεις και ζητεί από την Επιτροπή και το Συµβούλιο να έχουν συνεχώς 
κατά νου αυτή τη δυνατότητα ως µία κατά προτίµηση επιλογή; 

13.   καλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά να προσέλθει σε απευθείας ουσιαστικό διάλογο για 
τη λύση του κυπριακού ζητήµατος, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων 
Εθνών και στη βάση των ψηφισµάτων του ΟΗΕ; 

14.   καλεί όλα τα κράτη µέλη να αποφύγουν τις δηλώσεις σχετικά µε την τελική φάση των 
διαπραγµατεύσεων, δοθέντος ότι τόσο οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις όσο και οι 
διαπραγµατεύσεις για την εξεύρεση λύσης του κυπριακού προβλήµατος αποτελούν χωριστές 
διαδικασίες; 
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15.   καλεί την Επιτροπή και το Συµβούλιο να ασκήσουν πίεση προς την Τουρκία, 
επισηµαίνοντάς της ότι η ποιότητα των σχέσεων µεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας είναι θέµα 
που επίσης εξαρτάται από την τουρκική στάση στο θέµα της επίλυσης του κυπριακού 
προβλήµατος; 

16.   καλεί την ελληνική κυβέρνηση να συµβάλει στη βελτίωση των εν λόγω σχέσεων µε την 
άρση των αντιρρήσεών της στο θέµα της χρηµατοδοτικής βοήθειας της ΕΕ προς την Τουρκία 
στο πλαίσιο της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας; 

17.   επαναλαµβάνει ότι η διεύρυνση θα πρέπει να συνοδεύεται από θεσµικές αλλαγές, όπως 
έχει ήδη επισηµανθεί από το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και από όλο και περισσότερα κράτη 
µέλη; 

18.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, την 
Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών µελών, το Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών 
και τις κυβερνήσεις της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της Τουρκίας και των ΗΠΑ, καθώς και στον 
ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. 

 
 
(1)ΕΕ C 249 της 25.9.1995, σελ. 74. 
(2)ΕΕ C 388 της 22.12.1997, σελ. 17. 


